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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 06 iulie 2017 
Nr. 4c-9/209 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 03, 04, 05 și 06 iulie 2017 

 
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Luni, 03 iulie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 04 iulie 2017 
Dezbatere privind învățământul românesc – examene naționale, egalitatea de șanse, 

învățământul profesional și tehnic – oportunități, modele de succes și demersuri legislative  
Miercuri, 05 iulie 2017 

Ora 10.00  
I. RAPORT 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 
acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale. PLx. 242/2017. Raport. Termen: 05 septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural 
pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. Retrimis de la Plen. 
Raport comun suplimentar cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 07 
iunie 2017. Iniţiatori: deputați PSD: Babuş Radu, Suciu Vasile-Daniel, deputați PNL: 
Turcan Raluca. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Joi, 06 iulie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

În  ziua  de  luni,  03  iulie  2017, lucrările Comisiei  au  avut  pe  ordinea  de  zi  
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 La şedinţa Comisiei de luni, 03 iulie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu 
Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
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 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon.  
 

Marți, 04 iulie 2017 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Pe parcursul dezbaterii organizate s-au conturat următoarele idei: 
- există o preocupare cu privire la problemele legate de învățământul tehnologic și 

susținerea unor demersuri pentru organizarea unui examen național de bacalaureat 
diferențiat care să asigure corelația între disciplinele de studiu din timpul anilor de liceu, 
opțiunea profesională a elevilor și competențele evaluate prin disciplinele incluse în probele 
de bacalaureat; 

- analiza modalității de susținere și dezvoltare a învățământului dual – demersuri la 
nivel local pentru realizarea parteneriatelor, mediatizarea și promovarea insistentă pentru 
recredibilizarea și valorizarea statutului școlilor profesionale, organizarea de dezbateri la 
nivelul camerelor de comerț și industrie; asigurarea, în continuare, a unor facilități fiscale 
pentru agenții economici care intră în acest parteneriat – demersuri legislative și 
guvernamentale; 

- selecția elevilor pentru școlile profesionale și tehnice, inclusiv orientarea școlară și 
profesională prin care să se creeze interesul pentru practicarea unei meserii, dar și asigurarea 
unor pasarele de trecere/completare a studiilor la nivel liceal, pe măsură ce interesul tinerilor 
se îndreaptă spre un nivel superior de pregătire, prin acumularea unor competențe adecvate 
acestui nivel. 

În urma discuțiilor, doamna președinte Camelia Gavrilă a concluzionat că: 
- în luna august, pe perioada ședințelor Comisiei, vor fi invitați reprezentanți și 

specialiști ai Ministerului Educației Naționale pentru a prezenta strategia în privința 
dezvoltării învățământului profesional și tehnic; 

- este necesară elaborarea unor inițiative legislative, la nivel parlamentar sau comune 
între minister și comisie, pentru îmbunătățirea, modificarea și completarea legislației în 
domeniu, pe temele dezbătute.  

 
 La şedinţa Comisiei de marți, 04 iulie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu 
Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon.  
 

Miercuri, 05 iulie 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 
olimpiadele şcolare internaţionale. PLx. 242/2017. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 
internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, în sensul actualizării 
cadrului normativ existent privind stimularea excelenței în învățământul preuniversitar prin 
acordarea de burse de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare 
internaționale. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat faptul că ministerul este inițiatorul 
acestui proiect de lege. Senatul a făcut câteva modificări asupra textului inițial. Ideea de 
bază este ca toate bursele să aibă același cuantum, indiferent dacă este vorba de locul I, II , 
III sau mențiune, echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data 
acordării. Domnul secretar de stat Petru Andea a propus să fie reformulat art. 31 din proiect 
pentru claritate.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a specificat faptul că diferența esențială între 
forma legii actuale și proiectul de modificare este egalizarea cuantumului premiilor la nivel 
superior. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a întrebat ce se întâmplă în situația în care un elev se 
clasează în primele patru locuri la două olimpiade internaționale: obține două burse sau nu. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a răspuns că nu se pot oferi două burse, este 
aceeași situație ca și în cazul celorlalte categorii de burse și premii naționale. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus amendarea textului art. 31 pentru 
clarificarea normei, dar și introducerea unui articol nou prin care să se prevadă și premierea 
profesorilor care pregătesc elevii - profesorii mentori, antrenori ai olimpicilor.  

Domnii deputați Dragoș Gabriel Zisopol, Mara Mareș, Biro Zsolt, Rădulescu Dan 
Răzvan au susținut amendarea articolului  și introducerea unui noi articol în sensul propus 
de doamna președinte Camelia Gavrilă. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi 

tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. 
Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 

crearea cadrului juridic necesar pentru sprijinirea materială a copiilor şi tinerilor din mediul 
rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. Totodată, doamna președinte 
Camelia Gavrilă a specificat că acest proiect de lege a fost retrimis de la Plen și că este 
raport comun cu Comisia pentru muncă. Doamna președinte Camelia Gavrilă a mai precizat 
că la nivelul județului Iași se realizează un astfel de program, de la acest model de succes a 
pornit și ideea inițiativei legislative de față. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a amintit că în județele cu venituri mai mici va fi 
dificil de aplicat acest program din lipsa surselor de finanțare. A propus să se analizeze 
posibilitatea specificării unui număr mai mic de elevi ca și minim pentru proiect. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus amendarea textului art. 3 prin 
schimbarea termenului ”organizează”, ce implică obligativitate, cu ”poate organiza”, care 
instituie posibilitatea de a realiza acest program, în ceea ce privește efectuarea demersurilor 
în sensul selecției elevilor, precum și stabilirea ca număr minim de elevi 25 și maxim 50, 
adică două clase.  

S-a stabilit crearea unei subcomisii de lucru din care să facă parte domnii deputați 
Camelia Gavrilă, Mihaela Huncă, Mara Mareș, Biro Zsolt și domnul secretar de stat Petru 
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Andea, precum și doamna consilier Ioana Mînzu, pentru identificarea unor soluții de 
finanțare a elevilor care fac obiectul selecției prin specificarea unei colaborări între resursele 
Ministerului Educației Naționale și cele ale unităților administrativ teritoriale care au în 
subordine unitățile de învățământ unde se vor organiza clasele. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Mihaela Huncă, 
Dragoș Gabriel Zisopol, Mara Mareș, Biro Zsolt, Rădulescu Dan Răzvan.  

 
La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 

 De la Ministerul Educației Naționale: 
- domnul Petru Andea - secretar de stat. 
 

 La şedinţa Comisiei de miercuri, 05 iulie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu 
Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon.  

 
În  ziua  de  joi,  06  iulie  2017, lucrările Comisiei  au  avut  pe  ordinea  de  zi  

studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 La şedinţa Comisiei de joi, 06 iulie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra Lavinia Corina, 
Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon.  
 

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 

  
   
 
 


