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COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
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Nr. 4C-11/215 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 03, 04 și 05 septembrie 2019 

 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 03 septembrie 2019 

I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale. Plx.238/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 78 din Legea educației naționale 

nr. 1/2011. PLx.262/2019. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii - cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. PLx.312/2019. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2019 

pentru modificarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din 

Decembrie 1989. Procedură de urgență. PLx. 330/2019. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 

Miercuri, 04 septembrie 2019  

 Repartizarea funcțiilor din cadrul unor comisii parlamentare din Camera Deputaților, 

având în vedere configurația politică și negocierilor purtate între liderii grupurilor 

parlamentare, adoptată în ședința Biroului Permanent și cea a Comitetului liderilor grupurilor 

parlamentare din data de 02 septembrie 2019. 

Joi, 05 septembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 

Marți, 03 septembrie 2019 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

prezenți. 

 

Lucrările au debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx.238/2019). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca fiecare elev să 

susţină, în acelaşi interval de timp, un număr egal de examene de aceeaşi natură, atât în cazul 
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examenului de bacalaureat, cât şi în cazul altor evaluări pe parcursul învăţământului 

preuniversitar. 

 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat faptul că Guvernul nu susține adoptarea 

inițiativei, deoarece adoptarea acesteia ar crea o discriminare pentru elevii care au studiat în 

limba maternă, prin reducerea șanselor acestora de a se integra pe piața muncii la finalizarea 

studiilor. 

 Domnul deputat Biro Zsolt-Istvan a precizat că Grupul parlamentar UDMR consideră că 

există și o altă discriminare în prezent, rezultată din existența celor două examene suplimentare 

pe care elevii care au studiat în limba maternă, alta decât limba română, sunt nevoiți să le 

susțină la finalizarea studiilor preuniversitare. Nu susține propunerea de a se renunța la 

examenele de evaluare a competențelor de limba română, deoarece s-ar ajunge la situația în 

care accesul unor astfel de absolvenți pe piața muncii ar fi, în mod vădit, mult îngreunat. 

 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea unui raport de respingere. 

 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar al PNL nu 

susține inițiativa, pe care o consideră neconstituțională. 

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a apreciat că s-a ajuns în această situație datorită 

faptului că prevederile cuprinse în cuprinsul Legii educației naționale nr.1/2011 nu au fost 

niciodată implementate în totalitate. Un exemplu în acest sens îl constituie prevederea conform 

căreia, pentru elevii care studiază la clase cu predarea în limba maternă, limba română se predă 

după o curriculă școlară și manuale speciale. În consecință, soluția propusă de actuala inițiativă 

legislativă nu este susținută de Grupul parlamentar al UDMR. 

 Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a apreciat că adoptarea propunerii legislative ar 

crea o vădită discriminare negativă chiar pentru elevii cărora, în intenție, încearcă să le vină în 

sprijin, motiv pentru care Grupul parlamentar al USR nu susține promovarea unor asemenea 

măsuri. 

 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că problema manualelor școlare 

reprezintă o problemă cu caracter general, nefiind proprie doar elevilor care provin din rândul 

minorităților naționale. A făcut referire la prevederile constituționale care prevăd expres faptul 

că pe teritoriul național învățământul se desfășoară în limba oficială a țării, adică în limba 

română, dar și dreptul de a se studia în limba maternă.  

 Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a subliniat cazul particular al învățământului 

preuniversitar din municipiul Târgu Mureș unde foarte mulți dintre absolvenții studiilor cu 

predare în limba maghiară nu cunosc limba română, insistând asupra faptului că este și 

responsabilitatea liderilor UDMR de a convinge această categorie de elevi să studieze temeinic, 

spre binele lor, limba oficială a țării în care trăiesc. 

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atenționat că, în intervenția anterioară, a precizat 

cât se poate de clar faptul că atât domnia sa, cât și colegii din UDMR sunt conștienți de 

importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii țării.  

 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri, respingerea 

propunerii legislative. 

 

 Lucrările ședinței au continuat cu propunere legislativă pentru modificarea articolului 78 

din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PLx.262/2019). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.71 alin.(3) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca rezultatele 

evaluării să se exprime în funcţie de nivelul ciclului de învăţământ astfel: prin nivel atins, 

referitor la gradul de însușire a competențelor, la clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, prin 

note de la 1 la 10 la nivelul claselor a III-a și a IV-a, iar la nivelul ciclului gimnazial secundar și 

în învățământul terțiar non-universitar, prin note de la 1 la 10 sau prin punctaje.  
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 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține adoptarea 

inițiativei deoarece actualul sistem de evaluare a cunoștințelor a fost validat, deja, de practica 

multor ani școlari anteriori, cu rezultate foarte bune. 

 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus un adoptarea unui raport de 

respingere. 

           În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 1 abținere, respingerea 

propunerii legislative. 

 

 În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea Legii - cadru nr.153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx.312/2019).  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.1 din Legea-cadru 

nr.153/2017, urmărindu-se acordarea majorării de 15% a salariului de bază, de care beneficiază 

în prezent personalul didactic din învăţământul special, şi pentru alte categorii de personal din 

învăţământul preuniversitar. Totodată, se preconizează acordarea sporului de suprasolicitare 

neuropsihică de 10% din salariul de bază, de care beneficiază în prezent personalul didactic de 

predare din învăţământ, şi personalului didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere, de 

îndrumare şi control. 

  Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a evidențiat faptul că 

problematica abordată a fost rezolvată prin intermediul Legii nr. 61/2019. 

 Domnul secretar de stat Petru Andea a confirmat că prin intermediul Legii nr. 61/2019 s-

a modificat textul Legii-cadru nr.153/2017 în sensul propus de inițiativa legislativă.  

 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ asupra 

proiectului de Lege. 

 

 S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului 

Revoluției Române din Decembrie 1989 (PLx. 330/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.556/2004 în sensul 

adoptării unor măsuri care vizează schimbarea modului de funcţionare şi de organizare a 

Institutului. Se prevede ca, pentru respectarea proporţionalităţii, înlocuirea membrilor 

Colegiului Naţional să se facă, la propunerea acestei structuri, cu revoluţionari care au luptat în 

aceeaşi zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru. Totodată, Colegiul Naţional 

numeşte din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca 

atribuţie principală monitorizarea activităţii Institutului şi a modului în care se derulează 

programele desfăşurate/finanţate de Institut, aprobate de Colegiul Naţional. Se asemenea, se 

stabilește ca, în lipsa preşedintelui, şedinţele Colegiului să fie prezidate de secretarul general. 

Comisia, cu 11 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 2 abțineri, a 

hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege. 

 

 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  

 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  

 - Petru Andea - secretar de stat.  

 

La şedinţa Comisiei de marți, 03 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, 

Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, 

Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău 

Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 

Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, 

Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
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La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Turcescu Robert Nicolae, secretar. 

 

Miercuri, 04 septembrie 2019 

 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 23 de deputați, din totalul de 24 de 

membri ai Comisiei,  fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- domnul deputat Robert Nicolae Turcescu - secretar al Comisiei, Grupul parlamentar al 

PMP. 

La lucrările Comisiei a participat doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, 

vicepreședinte al Biroului Permanent al Camerei Deputaților.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Szabo Odon, vicepreședintele 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Szabo Odon, președintele de ședință, a 

informat că, având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (3) lit. f), art. 21 alin. (3) teza I, art. 24, art. 

25, art. 28, precum și ale și art. 46 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

în ședința Biroului Permanent și cea a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 

02 septembrie 2019 a fost stabilită o nouă repartizare a funcțiilor din cadrul unor comisii 

parlamentare din Camera Deputaților, având în vedere configurația politică și negocierilor 

purtate între liderii grupurilor parlamentare. Astfel, funcția de președinte al Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport a fost repartizată Grupului parlamentar Pro Europa. 

Doamna vicepreședinte Carmen-Ileana Mihălcescu a detaliat contextul politic, 

temeiurile legislative și a apreciat activitatea doamnei președinte deputat prof. dr. Camelia 

Gavrilă, seriozitatea, competența, rigoarea pregătirii ședințelor și a activităților Comisiei, 

monitorizarea fluxului legislativ. De asemenea, a urat succes noul președinte și întregului Birou 

al Comisiei.  

S-a precizat că Grupul Parlamentar Pro Europa a hotărât desemnarea domnului 

deputat Sorin Mihai Cîmpeanu în funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, 

știință, tineret și sport. 

De asemenea, Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat a hotărât desemnarea 

doamnei deputat Camelia Gavrilă în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport, în locul doamnei deputat Theodora Șotcan, care rămâne 

membru al Comisiei.  

Supusă votului, propunerea de desemnare a domnului deputat Mihai Sorin Cîmpeanu în 

funcția de președinte al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Supusă votului, propunerea de desemnare a doamnei deputat Camelia Gavrilă în funcția 

de vicepreședinte al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 04 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii 

deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Gavrilă 

Camelia - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan 

Viorel - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma 

Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 

Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș 

Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Turcescu Robert Nicolae - secretar. 

 

În ziua de joi, 05 septembrie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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La şedinţa Comisiei de joi, 05 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Gavrilă Camelia - 

vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Anton Anton, Biro 

Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, 

Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 

Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș 

Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte și Turcescu 

Robert Nicolae - secretar.  

 

 

PREŞEDINTE 

Prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 


