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Marți, 06 martie 2018 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 24 de deputați, din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează: 
  - domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - neafiliat 
 - domnul deputat Alexandru Rădulescu - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu 
Macovei, Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat  

Din partea Ministerului Afacerilor Externe 
- Dan Neculăescu - secretar de stat 
- Pietro Pavoni - consilier 
Din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
- Natalia Intotero - ministru 
- Raluca Stoica - consilier 
- Costin Ciobanu - consilier. 

 
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Marți, 06 martie 2018 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 462/2017. Raport. Termen: 12 februarie 2018. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 566/2017. Raport. termen: 22 februarie 2018. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 503/2017. Raport. Termen: 22 februarie 2018. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi sportului. Plx. 463/2017. Raport. Termen: 12 februarie 2018. C.D. – 
Primă Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
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1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2017 
pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul 
stabil în Ucraina. PLx.50/2018. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 6 martie 2018. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. PLx.52/2018. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 7 martie 
2018.. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 07 martie și joi, 08 martie 2018  

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

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

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
           Lucrările ședinței au început cu dezbaterile propunerii legislative pentru modificarea 
articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 
462/2017). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.104 alin.(2) şi 
art.105 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul înlocuirii expresiei „articole de cheltuieli” cu denumirea „categorii de 
cheltuieli” în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar la finanțarea de 
bază și al completării categoriilor de cheltuieli care se asigură din finanțarea de bază, respectiv 
din finanțarea complementară. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a prezentat principale obiective 
avute în vedere la elaborarea proiectului de act normativ, precizând că se dorește să se creeze 
o legătură între cele două capitole de cheltuieli, astfel încât, chiar și atunci când unitățile de 
învățământ se confruntă cu situații excepționale, cum ar fi unele reparații ce nu pot fi amânate, 
să poată funcționa în condiții normale.   

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că problema sesizată este una reală, 
pentru că școlile au nevoie de bază legală pentru a putea asigura finanțarea reparațiilor și 
achiziționarea obiectelor de inventar. Ministerul Educației Naționale susține inițiativa 
legislativă, dar cu un amendament la  art.105 alin. (4). 

La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați: Theodora Şotcan,  Sorin-Dan 
Moldovan, Florica Cherecheș, Raluca Turcan, Cristina-Ionela Iurișniți, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea domnului deputat Dragoş Gabriel Zisopol, de adoptare cu amendamente a 
propunerii legislative. 

Comisia, cu 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, a propus Plenului Camerei 
Deputaților adoptarea cu amendamente admise a propunerii legislative.     
 

Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 566/2017). 
 Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a prezentat 
propunerea legislativă și a precizat faptul ca inițiatorii solicită amânarea dezbaterii acestui 
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punct de pe ordine de zi pentru a se opera unele modificări pe text în acord cu punctele de 
vedere primite de la ministerele de resort.  

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, propunerea de amânare cu o săptămână 
a fost adoptată. 

 
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 503/2017). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.256 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, 
alin.(5). Intervenţiile legislative vizează instituirea stării de incompatibilitate pentru funcţiile 
de conducere, de îndrumare şi de control prevăzute la art.256 din actul de bază, cu funcţiile de 
conducere alese sau numite în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului. 
 Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a afirmat că inițiativa 
legislativă vizează instituirea stării de incompatibilitate pentru funcţiile de conducere, de 
îndrumare şi de control prevăzute la art.256 din actul de bază, cu funcţiile de conducere alese 
sau numite în cadrul unui partid politic.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul nu susține această 
inițiativă și a explicat faptul că regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea 
funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar este reglementat prin Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Doamna vicepreședinte Theodora Şotcan a menționat că, întotdeauna, comunitățile au 
avut câțiva piloni pe care s-au sprijinit: profesorul, polițistul și preotul. Dacă unul dintre acești 
piloni ar ocupa o funcție de director, nu ar fi drept ca acestuia să i se interzică să facă politică. 
Politica nu trebuie să se facă în clasă, nu trebuie să fie implicată în demersul didactic, nu 
trebuie să intre în cancelarie sau la ședințele cu părinții, dar politica poate fi făcută după ce se 
încheie programul de director; nu poate fi interzisă nimănui și de nimeni. Nu trebuie legată o 
funcție didactică de conducere de apartenența politică. Școala nu este desprinsă de comunitate, 
de primar, de viziunea sa și a consilierilor locali.   
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a considerat că această temă, fiind des 
inclusă pe agenda publică, face să devină un stigmat apartenența la un partid politic. Este 
adevărat, pe de altă parte, că au fost cazuri în care derapajele înregistrate au condus la o 
atitudine rezervată a cetățenilor și trebuie limitate interferențele incorecte. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a susținut adoptarea inițiativei și a propus, ca 
amendament, introducerea calității de ales local în enumerarea din textul propunerii. Faptul că 
primarul este om politic, nu înseamnă că toate instituțiile subordonate trebuie să fie conduse 
politic. Faptul că primarul reprezintă societatea, nu implică faptul că societatea este egală cu 
politicul. Prefectul nu poate să ocupe funcții, deși este reprezentatul Guvernului în teritoriu - 
Guvern care este politic, dar directorul “trebuie” să fie politic. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a precizat că inițiativa 
subliniază o stare de anormalitate în școala românească. Nu ar trebui să fie o rușine să fii 
membru al unui partid politic și să ocupi o funcție de conducere, dar, din nefericire, în 
România, dacă nu ești membru al unui partid politic, fie nu primești bani la școala la care ești 
director, fie nu reușești să duci lucrurile mai departe spre binele școlii românești. Inițiativa 
este “o hârtie de turnesol”. Trebuie să se încerce interzicerea apartenenței la un partid politic 
pentru a normaliza lucrurile în școala românească, care este profund politizată.  

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a supus la vot 
amendamentul domnului deputat Sorin-Dan Moldovan. Cu 9 voturi pentru și 11 voturi 
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împotrivă, amendamentul a fost respins. 
La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați: Theodora Şotcan,  Sorin-Dan 

Moldovan și  Cristina-Ionela Iurișniți.  
În urma dezbaterilor, Comisia, 11 voturi pentru și 9 abțineri, propune Plenului Camerei 

Deputaților respingerea propunerii legislative.    
 
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. 
(Plx. 463/2017). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că este nevoie de un studiu  
asupra punctelor de vedere ale ministerelor elaborate asupra acestei propuneri legislative și a 
propus amânarea dezbaterilor acesteia pentru o săptămână. Cu unanimitatea voturilor 
membrilor prezenți, propunerea de amânare a fost adoptată. 

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor 
români cu domiciliul stabil în Ucraina (PLx.50/2018).  

Doamna deputat Natalia Intotero, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a prezentat 
obiectivele și schimbările preconizate prin legea de aprobare a ordonanței. Cadrul legal actual, 
reprezentat de Legea nr.299/2007 instituie la art. 5 alin.(1) lit. b) și c), dreptul românilor de 
pretutindeni de a studia în România la toate nivelurile și formele de învățământ și de a obține 
burse de studiu în România, în vederea aprofundării cunoștințelor de limba română și pentru 
afirmarea identității culturale și științifice române, în condiții similare cu cele ale cetățenilor 
români. Evoluțiile normative din Ucraina, din anul 2017, prin adoptarea noii Legi cadru a 
învățământului, au determinat crearea unui nou cadru legislativ în România, prin intermediul 
acestei ordonanțe. Crearea cadrului legal este necesar pentru acordarea bursei elevilor etnici 
români în Ucraina și organizarea de stagii de specializare pentru cadrele didactice din școlile 
românești din Ucraina în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Există un 
proiect pilot pentru anul școlar 2017-2018, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale,  
cu suportul Ministerului Afacerilor Externe, prin care se acordă, pentru început, 1000 de  
burse etnicilor români elevi și 300 de stagii de perfecționare cadrelor didactice care predau 
limba română în școlile din Ucraina.   

Domnul secretar de stat Dan Neculăescu a susținut observațiile prezentate de doamna 
ministru Natalia Intotero. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu a cerut reprezentatului Ministerului 
Afacerilor Externe o prezentare a situației învățământului în limba română în Ucraina. 

Domnul secretar de stat Dan Neculăescu a explicat că, la data de 5 septembrie 2017, 
Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea învățământului - Legea 3419-D, care are ca efect 
principal restrângerea exercițiului dreptului la educație în limba maternă (română) pentru 
elevii din ciclul gimnazial și liceal clasele V-XII. Domnul secretar de stat a spus că s-au făcut 
demersuri diplomatice, că există un protocol pentru educație în limba română, încheiat între 
Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul 
Afacerilor Externe care a fost înaintat Ucrainei la sfârșitul anului 2017. În momentul de față 
de negociază cu partea ucraineană, iar Rada Supremă este în situația amânării implementării 
legii pentru anul 2023, ceea ce arată că există un interes pentru a nu fi afectate drepturile 
minorităților, în cazul nostru al românilor, din Ucraina.   

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra propunerii legislative menţionate. 
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La punctul III - Diverse al ordinii de zi, membrii Comisiei au audiat un grup de 
profesori și părinți, inclusiv președintele Comitetului de părinți, din cadrul Liceului 
Tehnologic ”Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea. Aceștia au înaintat Comisiei un memoriu în 
care se prezintă situația în care se află, în acest moment, Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” 
din Râmnicu Vâlcea, având în vedere faptul că s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local 
Râmnicu Vâlcea nr. 491/14.12.2017 de reorganizare, începând cu anul școlar 2018-2019, prin 
divizare totală, a unității școlare în cauză. Pe parcursul audierilor, s-au semnalat profunde 
nemulțumiri, s-au prezentat argumente educaționale pentru menținerea școlii și s-au formulat 
acuze la adresa autorităților locale și a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea. 

La nivelul Comisiei s-a constituit o subcomisie care va analiza situația semnalată și va 
audia toate părțile/instituțiile implicate. Subcomisia este formată din următorii domni deputaţi: 
Theodora Şotcan, Szabo Odon, Robert-Nicolae Turcescu, Sorin-Dan Moldovan, Cristina-
Ionela Iurișniți, Adrian Todor, Dragoş Gabriel Zisopol, Szabo Odon, iar coordonator al 
subcomisiei a fost desemnat domnul deputat Adrian Todor. 
 

În zilele de miercuri, 07 martie și joi, 08 martie 2018, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.                    
 

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
         
 
          
        
              

 
 


