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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 30 și 31 mai 2018 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 30 mai 2018 
I. RAPORT 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înfiinţarea 
Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti. PLx. 294/2018. Raport. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 169/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Joi, 31 mai 2018 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Miercuri, 30 mai 2018 

 
  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. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti (PLx. 294/2018). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea 
nr.443/2002, în sensul schimbării sediului universității din clădirea Palatul Sporturilor şi 
Culturii, Parcul Tineretului, Sector 4, în clădirea Fundaţiei România de Mâine, Str.Ion Ghica 
nr.13, Sector 3. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat punctul de vedere favorabil al 
Ministerului Educaţiei Naţionale și a menționat faptul că schimbarea sediului unei universități 
particulare atrage după sine modificarea legii de înființare a universității deoarece în cuprinsul 
acesteia există prevederi referitoare la adresa. 

Pe baza dezbaterilor și opiniilor formulate, doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, a propus elaborarea unui raport de adoptare.  

Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de 
Lege în forma adoptată de Senat. 
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 În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 169/2018). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul 
introducerii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a da publicităţii şi prezenta anual 
Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România, până la data 
de 15 septembrie, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale învăţământului 
preuniversitar, precum şi de a publica anual un raport privind starea învăţământului superior, 
până la data de 1 octombrie, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale 
învăţământului superior. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că în actuala Lege a educației naționale 
este prevăzută elaborarea cele două rapoarte privind starea sistemului de învățământ 
preuniversitar și universitar, dar nu sunt prevăzute termene. Inițiatorii acestui proiect au 
prevăzut ca și termene data de 15 septembrie pentru învățământul preuniversitar și 1 
octombrie pentru învățământul universitar. Aceste termene nu sunt realiste întrucât, spre 
exemplu, anul școlar se încheie la 31 august ceea ce face imposibil ca în două săptămâni să fie 
realizat raportul. Propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale este aceea de a se acorda 
termene rezonabile de minim trei luni după încheierea anului preuniversitar, respectiv 
universitar pentru întocmirea acestor rapoarte. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a susținut necesitatea realizării acestor 
rapoarte și a apreciat că susține termenele propuse de către Ministerul Educației Naționale. 
Totodată, a precizat faptul că printre amendamentele depuse la Comisie, cu câteva ore înainte 
de începerea ședinței, cu privire la această inițiativă a fost inclus unul care nu are legătură cu 
obiectul de reglementare al propunerii legislative depuse și semnate de cei șapte inițiatori. Este 
vorba despre modificarea art. 63 din Legea educației naționale nr.1/2011, care face referire la 
formaţiunile de studiu din învăţământul preuniversitar, respectiv grupe, clase sau ani de studiu 
și numărul de copii/elevi minim și maxim ce trebuie să existe în fiecare dintre acestea pentru a 
se putea constitui. Amendamentul depus stabilește o excepţie de la prevederile alin. (1) al art. 
63, astfel încât în localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă 
a unei minorităţi naţionale sau lingvistice, efectivele formaţiunilor de studiu se înființează, se 
organizează și funcționează cu efective mai mici decât minimul prevăzut de lege.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator și autor al amendamentelor, a menționat 
faptul că articolul 63 are trei aliniate, iar aliniatul (2) în vigoare precizează aceeași excepţie de 
la prevederile alin. (1) pentru localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în 
limba maternă a unei minorităţi naţionale astfel încât efectivele formaţiunilor de studiu să 
poată fi mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Modificarea adusă prin 
amendament vizează aceleași lucruri, dar detaliat și transparent. A propus elaborarea unui 
raport de adoptare cu amendamentele depuse. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a subliniat faptul că inițiativa legislativă face 
referire la rapoartele privind starea sistemului de învățământ din Romania și că nu se poate 
introduce, în această inițiativă, modificarea care face referire la dreptul elevilor de a studia în 
limba maternă. Aceasta problematică ar trebui să facă obiectul unei noi inițiative. A menționat 
că același lucru a fost făcut de Grupul parlamentar al UDMR și în cazul inițiativei privind 
liceele agricole, respectiv Plx. 181/2017, când a introdus un amendament ce viza posibilitatea 
înființării unei unități școlare de către Parlament. Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a 
considerat că este o modalitate de abordare a textelor inițiativelor legislative ce nu ar trebui 
permisă, chiar dacă este vizat același act normativ de bază. Drept urmare, a propus respingerea 
acestui amendament. 
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Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că nu are un punct de vedere al 
Ministerului cu privire la amendamentul de modificare a alin. (2) al art. 63. 

Ca urmare a opiniilor formulate de către membrii Comisiei și a faptului că 
amendamentul a fost depus cu puțin timp înainte de începerea ședinței, neputând fi studiat de 
către deputații din Comisie, domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea 
dezbaterilor.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă și-a exprimat de asemenea nemulțumirea că 
amendamentele au fost depuse foarte târziu, că acestea nu se corelează cu spiritul inițiativei 
asumate de către toate grupurile parlamentare. În același timp, doamna președinte Camelia 
Gavrilă a subliniat că nu există un punct de vedere al Ministerului Educației Naționale și a 
supus la vot amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative pentru două săptămâni.  

Supusă votului, propunerea de amânare a întrunit 10 voturi pentru și 10 voturi 
împotrivă. Având în vedere voturile exprimate, conform Regulamentului de organizare și  
funcționare al Comisiei, în caz de paritate a voturilor, votul se repetă. La reluarea votului, au 
fost tot 10 voturi pentru și 10 voturi împotrivă. Pe cale de consecință, votul președintelui 
Comisiei a fost hotărâtor, iar dezbaterile au fost amânate pentru două săptămâni.   

Doamna președinte Camelia Gavrilă a solicitat reprezentatului Ministerului Educației 
Naționale să se formuleze un punct de vedere scris al Guvernului și al Ministerului până la 
reluarea dezbaterilor asupra acestei inițiative, inclusiv asupra amendamentelor depuse.  

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat.  

 
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 30 mai 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan 
Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca - înlocuită de 
domnul deputat Răzvan Prișcă, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți. 

 
 În ziua de joi, 31 mai 2018, 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, 31 mai 2018 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Mara Mareș, 
Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr 
Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Cristina-Ionela Iurișniți. 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

  


