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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 18 și 19 mai 2020 

 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
                                                           ORDINEA DE ZI 

Luni, 18 mai 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 19 mai 2020  
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. PLx. 233/2020. C.D. – Cameră decizională.  

2. Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a 
sărbătorii colindului românesc. PLx. 224/2020. C.D. – Cameră decizională.  

II. RAPORT 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 122/2020. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
III. DIVERSE 

                                                             
 
 

În ziua de luni, 18 mai 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La ședința Comisiei de luni, 18 mai 2020 au fost prezenți următorii deputați: Cîmpeanu 
Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia-Corina, 
Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș 
Alina, Turcan Raluca, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
 

Marți, 19 mai 2020 - ședință online 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
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Ședința a debutat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 233/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de lege 
care are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, intervenția 
legislativă vizând majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de bază de către beneficiază 
personalul din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, din subordinea acestuia și din 
federațiile sportive. 

Domnul secretar de stat Dragoș Coman a precizat că Ministerul Tineretului și Sportului 
nu susține proiectul de lege având în vedere problemele de neconstituționalitate pe care le ridică.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus un aviz favorabil asupra 
proiectului de lege, ținând cont de intențiile favorabile de a reglementa situația sportivilor și a 
diferitelor categorii de personal din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Observațiile 
Consiliului Legislativ trebuie luate în discuție la nivelul comisiei sesizate în fond și transpuse 
în raportul final asupra proiectului de lege.  

Domnul deputat Vasile Cîtea a menționat că susține acest proiect de lege, fiind necesară 
modificarea Legii nr.153/2017 deoarece angajații din cadrul din cadrul Ministerului Tineretului 
și Sportului au printre cele mai mici salarii. Domnul deputat Vasile Cîtea și a precizat că trebuie 
găsite soluții și a propus un aviz favorabil asupra inițiativei legislative. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a fost de acord cu precizarea domnului deputat 
Vasile Cîtea în ceea ce privește fondul inițiativei. În forma actuală, proiectul nu poate primi un 
aviz favorabil având în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ și observațiile formulate. 
Domnul deputat a menționat că printre inițiatorii acestui proiect se numără trei foști miniștri ai 
tineretului și sportului, care puteau modifica legea în sensul vizat în timpul mandatului, dar nu 
au făcut-o. 

Domnul vicepreședinte Florica Cherecheș a explicat că Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  a 
produs multe probleme și discriminări și este nevoie de o revizuire a acesteia, dar inițiativa 
legislativa nu este corect formulată, ea trebuie să fie în concordanță cu prevederile 
constituționale. Trebuie gândite profund aceste discrepanțe salariale fără să se creeze 
discriminări cu alte ministere unde este același nivel de salarizare.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus completarea inițiativei, prin schimbarea 
datei de intrare în vigoare a legii, respectiv 1 ianuarie 2021. Din punct de vedere al clarității și 
corectitudinii textului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie să reglementeze 
modificările prin legea salarizării unitare.  

Doamna Ioana Florina Mînzu, șef birou al Comisiei, a precizat că amendamentul propus 
de către domnul deputat Szabo Odon  atrage după sine și modificarea articolului din proiect.  

Supuse votului, amendamentele au fost aprobate cu 20 voturi pentru și 2 abțineri. 
Supus votului avizul favorabil cu amendamentele admise, s-au înregistrat 11 voturi 

pentru adoptare și 12 abțineri.  
Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca 

perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc (PLx. 224/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare instituirea sărbătoririi colindului românesc în perioada 6-31 
decembrie, pentru a veni în sprijinul manifestărilor culturale realizate de către păstrătorii 
tradițiilor și obiceiurilor din toată tara. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot 
acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării 
în bune condiții a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate. Unitățile 
educaționale, unitățile de cult, centrele comunitare și instituțiile culturale pot participa la 
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acțiunile de promovare a colindatului, precum și la identificarea și crearea fondului de colinde. 
Totodată, a precizat că, în urma dezbaterilor de la ultima ședință, s-au creionat unele 
amendamente ce au fost transmise membrilor Comisiei.  

Domnul secretar de stat Liviu Brătescu a menționat că Ministerul Culturii susține 
inițiativa legislativă cu amendamente și a propus modificarea art. 4. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării nu 
susține amendamentul propus de Ministerul Culturii. Ministerul Educației poate fi implicat în 
anumite activități pe zona extrașcolară, printr-un ordin comun.    

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a fost de acord cu punctul 
de vedere al Ministerului Educației și Cercetării și a considerat necesar să se stabilească foarte 
clar ce atribuții îi revin fiecărui minister.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că textul unei legi trebuie să fie clar,  fără 
să lase loc de interpretări în aplicare, iar în textul actual, spre exemplu, nu sunt enumerate 
organizațiile guvernamentale interesate. Domnul vicepreședinte a propus ca doar Ministerul 
Culturii să elaboreze un calendar de evenimente pentru zilele colindului. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege nu este 
unul perfect, dar pe fond este o inițiativă bună care trebuie susținută. Pentru transmiterea unor 
valori naționale, spirituale, este responsabil și Ministerul Educației și Cercetării.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă cu amendamentele admise a proiectului de lege.  

 
            Lucrările au continuat cu propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 (Plx. 122/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul: modificării numărului minim și 
maxim de copii/preșcolari/elevi din cadrul formațiunilor de studiu din învățământul 
preuniversitar; creării posibilității înscrierii în învățământul preșcolar, în limita numărului de 
locuri, a copiilor cu vârsta de minim 2 ani; stabilirii numărului de ore alocat disciplinelor din 
planurile-cadru de învățământ; stabilirii tipurilor de activități incluse în activitatea personalului 
didactic de predare; stabilirii normei didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire 
practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă; reglementării învățării 
remediale; reglementării normei didactice și a numărului de consilieri școlari. 

Domnul senator Liviu Marian Pop, inițiator, a explicat că propunere legislativă vine într-
o perioadă dificilă pentru sistemul de învățământ. Este evident un impact financiar la nivelul 
inițiativei legislative, dar printr-o reorganizare se poate folosi eficient resursa financiară. 
Domnul senator a menționat că este de acord cu observațiile Consiliului Legislativ, orice lege 
putând fi îmbunătățită. Propunerea legislativă poate fi aprobată de cele două Camere ale 
Parlamentul, astfel încât începutul de an școlar 2020-2021 să aducă precizări clare pe zona la 
care se face referire în inițiativa legislativă.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu susține propunerea legislativă în forma prezentată de inițiatori și a prezentat unele observații. 
Prevederile art. 23 din forma actuală a Legii nr.1/2011 reglementează nivelurile de învățământ 
pentru întregul sistem și, în particular, vârstele biologice pentru educația timpurie. Propunerea 
de modificare nu poate fi o excepție de la prevederile art. 23 alin.(1) lit. a), neavând legătură cu 
obiectul reglementat de art. 23 în integralitatea sa. Mai mult, conform prevederilor art. 16 din 
Legea educației naționale nr.1/2011, începând cu anul 2030 grupa mica intră în învățământul 
obligatoriu. Aplicarea prevederilor noului alineat ar duce la crearea de grupe mixte, pe niveluri 
de școlarizare diferite, antepreșcolar și preșcolar, cu finanțare diferită, drept pentru care, în acest 
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moment, nu se justifică propunerea de completare. Referitor la textul propus pentru art. 63 alin. 
(1), (3) și (31), modificarea are ca impact majorarea numărului de clase/grupe și, implicit, la 
majorarea numărului de norme didactice de predare, ceea ce implică un impact bugetar, dar și 
noi angajări de cadre didactice, în condițiile în care în unele județe există deficit de personal. 
Diminuarea efectivelor existente ale grupelor/claselor de copii/elevi din învățământul de masă 
în care sunt integrați copii/elevi cu cerințe educaționale speciale este deja reglementată în 
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii 
cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin OMECTS nr. 
5574/2011. În aceste circumstanțe, nu se justifică introducerea în lege a acestei prevederi. În 
ceea ce privește modificarea art. 63 alin. (3), în forma actuală a normei se reglementează 
situațiile excepționale. Acestea nu pot fi previzionate cu limite impuse, pentru o mai mare 
flexibilitate, iar cazurile particulare pot fi gestionate eficient de către fiecare unitate de 
învățământ/ISJ/ISMB. Ministerul susține acordarea de servicii de consiliere și asistență 
psihopedagogică de calitate pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar și este 
de acord cu creșterea numărului de profesori consilieri școlari, însă gradual: începând cu anul 
școlar 2021-2022, un post de profesor consilier școlar să fie normat la un număr de 700 de elevi, 
respectiv, la un număr de 300 de preșcolari. La nivelul Ministerului se realizează o analiză de 
nevoi vizând necesarul de posturi de profesor consilier școlar, precum și gradul de interes al 
studenților din ani terminali de facultate de profil, pentru ocuparea unui astfel de post. Totodată, 
Ministerul susține organizarea și desfășurarea activităților de pregătire pentru evaluări, examene 
naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și a celor de învățare 
remedială. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut inițiativa care acoperă o 
paletă largă de modificări absolut necesare ce vizează calitatea educației, normalele didactice, 
consilierea psihologică, chestiuni legate de accesul în învățământul preșcolar și antepreșcolar, 
modalități de constituire a normelor didactice. 

La dezbaterile pe articole au luat cuvântul domnii deputați: Sorin-Mihai Cîmpeanu, 
Mihaela Huncă, Szabo Odon, Camelia Gavrilă, Cristina-Ionela Iurișniţi, Florica Cherecheș, 
Sorin-Dan Moldovan, Lavinia-Corina Cosma. 
 Au fost adoptate amendamente la art. 12 și art. 23 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
 Lucrările ședinței au fost suspendate, urmând să se reia dezbaterea într-o ședință viitoare.  
 
 La încheierea ședinței, doamna Ioana Florina Mînzu a semnalat că există o problemă la 
punctul 1 al ordinii de zi - PLx. 233/2020, având în vedere că nu s-a întrunit numărul de voturi 
necesar pentru un aviz favorabil și nu există nici un vot împotrivă.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general 
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
- Dragoș Coman - secretar de stat 
Din partea Ministerului Culturii  
- Liviu Brătescu - secretar de stat 
Din partea Inițiatorilor  
- Liviu Marian Pop - senator. 

 
La ședința Comisiei de marți, 19 mai 2020 au fost prezenți următorii deputați: Cîmpeanu 

Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
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Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia-Corina, 
Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara - înlocuită de domnul 
deputat Mircea Marius Banias, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu 
Cristinel - înlocuit de domnii deputați Romeo Florin Nicoară și Marinel Gabriel Pintea, 
Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei a absentat domnul deputat Rădulescu Dan Răzvan. 
 
 

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


