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Marti, 23 noiembrie 2021 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
1. Proiect de Lege pentru modificare Legii 45/2009 privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. PLx. 395/2021. 
Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru știință și tehnologie. CD - Cameră decizională.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Plx. 490/2021. 
Raport. CD - Cameră decizională.     

3. Proiect de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România. 
PLx. 522/2021. Raport. CD - Cameră decizională.     

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe. PLx. 565/2021. Procedură de urgență. Aviz. Inițiator: Guvern. CD 
- Cameră decizională.       

Miercuri, 24 noiembrie 2021 
Ședință comună a Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților și Comisiei pentru 

învățământ, tineret și sport din Senat 
Audierea domnului prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu - candidat la funcția de 

Ministru al Educației. 
Ședință comună a Comisiei pentru învățământ, Comisia pentru tehnologia 

 informației și comunicațiilor, Comisia pentru știința și tehnologie din Camera Deputaților și 
Comisiei pentru învățământ, tineret și sport, Comisia pentru comunicații si tehnologia 

informației, Comisia pentru știința, inovare și tehnologie din Senat 
Audierea domnului Florin Claudiu Roman - candidat la funcția de Ministru al Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 
 
În ziua de marți, 23 noiembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 

consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Miercuri, 24 noiembrie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 21 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei, 
fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - secretar 

tudor.monica
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 - doamna deputat Cătălina Ciofu - înlocuită de domnul deputat Jaro Marșalic și apoi de 
domnul deputat Gabriel Andronache, Grupul parlamentar al PNL 

- domnul deputat Ioan Cupșa - înlocuit parțial de domnul deputat Sergiu Bîlcea, Grupul 
parlamentar al PNL 

- domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță - înlocuit parțial de domnul deputat George 
Nicolae Simion, Grupul parlamentar al AUR 

- doamna deputat Olivia-Diana Morar - înlocuită parțial de doamna deputat Cristina 
Vecerdi, Grupul parlamentar al PNL. 
 
Ședință comună a Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților și Comisiei pentru 

învățământ, tineret și sport din Senat 
Ședința comisiilor reunite a fost condusă de doamna senator Monica-Cristina Anisie, 

președintele Comisiei pentru învățământ, tineret și sport din Senat. 
Doamna președinte Monica-Cristina Anisie a propus ca procedură de lucru: prezentarea 

domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, adresarea a trei întrebări din partea fiecărui grup parlamentar, 
urmând ca apoi să se dea răspunsul, astfel încât toți cei prezenți să reușească să adreseze 
întrebări candidatului. Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

Lucrările au debutat cu prezentarea domnului prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, 
candidat la funcția de ministru al Educației, care a susținut că obiectivul principal în ultima 
perioadă a fost menținerea școlilor deschise, știută fiind importanța prezenței fizice în condițiile 
în care, nici România, nici un alt stat din lume, nu poate spune că este total pregătit pentru 
educația digitală. Sunt făcute eforturi pentru digitalizare, pentru a asigura conectivitate 
generalizată, echipamente pentru toți copiii, formarea tuturor profesorilor, conținut digital 
pentru toate disciplinele și mai cu seamă pentru a avea o evaluare relevantă în sistem digital. De 
asemenea, este important faptul că au fost inițiate concursurile pentru posturile de directori în 
toate școlile și grădinițele din România, concursuri care presupun noutăți majore, cum ar fi 
componenta examenului scris, promovat, din pacate, doar de două treimi dintre candidați. Au 
fost scoase la concurs 8242 de posturi, iar până pe 8 decembrie 2021 se va finaliza și proba 
pentru interviu. Acest concurs se va continua cu etapa a doua, un nou concurs pentru posturile 
neocupate. Comisiile de interviu au, pentru prima dată, în componența lor, pe lângă cei doi 
reprezentanți din școala ce urmează a fi condusă, un reprezentant al companiilor cu puternice 
departamente de resurse umane sau, acolo unde nu s-a putut asigura acest lucru, un reprezentant 
al mediului universitar cu condiția să existe experiență managerială și competențe în domeniul 
științelor educației sau al managementului resurselor umane. O altă realizare este finanțarea cu 
3,6 miliarde de euro a măsurilor din educație, fiind, după domeniul transporturilor, al doilea 
domeniu ca și mărime a finanțării din Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai mult, 
după ce s-a stabilit cuantumul minim al burselor elevilor la 100 lei, s-a continuat cu dublarea 
finanțării față de anul 2020, ajungându-se la 540 milioane de lei pentru burse. S-a solicitat un 
plus de 109 milioane de lei pentru bursele elevilor la cea de-a doua rectificare bugetară. O 
realizare importantă a fost și creșterea semnificativă a cuantumului, bursele de performanță 
ajungând până la 500 de lei în anul 2022. Este pentru prima dată când bugetul burselor elevilor, 
estimat la peste un miliard de lei, depășește bugetul burselor studenților, care este de 786 
milioane de lei. Programul de Guvernare vizează elementele structurale și valorile pe care 
trebuie să se axeze sistemul de educație: echitate, excelență, integritate, stare de bine, 
profesionalism, respect, flexibilitate, diversitate, transparență și colaborare, care se continuă cu 
dezideratele din Proiectul „România Educată”, ce au beneficiat de o largă asumare: educație de 
calitate pentru toți; educație individualizată și diversitate; autonomie și gândire critică; 
responsabilitatea și integritatea ca valori-cheie asumate și exersate; modelul profesorului în 
formarea elevului - cel mai puternic instrument pedagogic; alocări de resurse suficiente, în mod 
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transparent și eficient; școli sigure și sănătoase; sistemul de educație românesc este atractiv și 
valorifică oportunitățile de colaborare internațională; managementul educațional - profesionist 
și bazat pe responsabilitate; colaborare și stabilitate pentru un sistem de educație rezilient. 
Programul de guvernare are o serie de obiective strategice: revizuirea cadrului normativ pentru 
a oferi coerență, predictibilitate și stabilitate sistemului; regândirea și profesionalizarea 
guvernanței sistemului de educație în concordanță cu reforma administrației publice; crearea 
unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educație; digitalizarea procesului educațional și 
interconectarea bazelor de date; program de incluziune socială și oferirea de șanse egale la 
educație pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii, dar și a analfabetismului funcțional; 
generalizarea etapizată a programelor „Masă caldă în școală” și „Școală după școală”; 
promovarea unei viziuni coerente; finanțarea unui program de suport educațional, prin practică 
pedagogică, a studenților de la facultățile de limbă română în școlile și comunitățile 
minorităților naționale; finanțarea fondului de carte în limba română pentru elevii care studiază 
în limba minorităților naționale, inclusiv fond digital; crearea unor rute complete pentru 
profilurile teoretic, vocațional și profesional, care să includă toate nivelurile de calificare; 
profesionalizarea managementului unităților și instituțiilor de învățământ astfel încât să se 
asigure stabilitatea, coerența și competența în procesul de conducere a acestora; regândirea 
infrastructurii educaționale și de cercetare; adoptarea unei strategii naționale pentru creșterea 
gradului de cunoaștere a limbii române; promovarea integrității și eticii în sistemul educațional. 
Se adaugă obiectivele specifice pe niveluri și forme de învățământ, iar ultimul capitol din 
Programul de guvernare este dedicat măsurilor post pandemie.  

Ședința a continuat cu sesiunea de întrebari și comunicări ale domnilor deputați și 
senatori. În ordinea înscrierii la cuvânt, reprezentanții grupurilor parlamentare au pus întrebări 
cu privire la școlile profesionale, testele covid, testarea în unitățile de învățământ, planurile 
cadru, proiectul „România Educată”, procentul de finanțare din PIB pentru educație în anul 
2022, deficitul numărului cadrelor didactice, decontarea navetei elevilor, nevoia de mediatori 
școlari la nivelul comunităților vulnerabile, o nouă lege a educației, colaboarea cu Ministerul 
Sănătății. 

Referitor la întrebarea legată de școlile profesionale, domnul prof.univ.dr.ing. Sorin 
Mihai Cîmpeanu a precizat că una din cele șase reforme din „România Educată” se referă la 
crearea unei rute complete pentru învățământul profesional și accesul la învățământul superior. 
Este vorba despre susținerea învățământului dual, printr-o investiție de 338 milioane de euro, 
pentru minim 10 campusuri pentru învățământ dual, în care vor fi dezvoltate parteneriate între 
liceele tehnologice, universități, agenți economici și autorități locale. Există 909 școli cu profil 
de învățământ profesional. Sunt în total peste 6000 de școli cu personalitate juridică de stat la 
care se adaugă aproape 1000 de școli cu personalitate juridică în sistem privat.  

În ceea ce privește testarea în unitățile de învățământ, acordurile-cadru au fost trimise, 
iar patru dintre contracte au fost deja semnate și prevăd termene de livrare a acestor teste 24 
noiembrie, 2 decembrie și 9 decembrie, fiind vorba despre o livrare de 12 milioane de teste în 
prima fază și se continuă cu alte 5,5 milioane de teste. S-a reglementat împreună cu Ministerul 
Sănătății modalitatea de administrare a acestor teste, testarea mixtă, în unitățiile de învățământ, 
acolo unde există disponibilitate din partea personalului din învățământ și condițiile din școală 
permit administrarea acestor teste, sau la domiciliu, fiind puse la dispoziția copiilor două teste 
pe săptămână pentru a fi administrate sub supravegherea părinților.  

Proiectul planurilor-cadru pentru liceu existent la sfârșituș anului 2020 era 
necorespunzător din punctul de vedere a numeroase cadre didactice și specialiști, având în 
vedere că s-au depus peste 10.000 de sesizări cu observații și propuneri referitoare la acestea. 
Este nevoie de timp pentru reformă în educație, se lucrează deja în 150 de grupuri de lucru la 
aceste planuri-cadru noi pentru liceu, iar termenul este septembrie 2023, atunci când vor exista 
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și planuri cadru adecvate obiectivelor din „România Educată”, discipline care vor corespunde 
acestor obiective, profesori formați și manuale. Până atunci diferențele sunt compensate prin 
planuri de tranziție, prin ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină pe care ministerul le-a 
pus deja la dispoziție. De asemenea, generația care va începe liceul în septembrie 2023 va avea 
în anul 2027 primul bacalaureat bazat pe competențe, întrucât este nevoie de implemenarea 
planurilor-cadru noi un ciclu de învățământ pentru schimbarea radicală a modului de susținere 
a examenului de bacalaureat.  

Referitor la finanțarea educației, domnul prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a 
menționat că va pleda pentru o alocare bugetară de cel puțin 4% din PIB încă din anul 2022, în 
condițiile în care pentru anul 2021 procentul a fost de 3,64% din PIB. După prima rectificare 
bugetară, au fost alocați pentru educație 40,6 miliarde lei.  

În ceea ce privește deficitul profesorilor de știință, fără a intra peste autonomia 
universitară, a precizat că statul are dreptul să solicite universităților românești formarea acelor 
categorii de specialiști de care România are nevoie (profesori în general, profesori de științe în 
special). Există obiective care vor putea fi finanțate prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență, obiective ce țin de infrastructură, de curriculum, dar este nevoie și de susținerea 
profesorilor, inclusiv a profesorilor de știință.  

Ministerul Educației a plătit către inspectoratele școlare județene toate sumele pe care 
fiecare inspectorat le-a solicitat pentru decontarea navetei elevilor, însă, din păcate, aceste sume 
nu au fost decontate. Ministerul a solicitat ca bursele elevilor să fie plătite în luna decembrie. 
Inspectorii școlari județeni care nu vor putea asigura în județul de care răspund plata navetei sau 
plata burselor elevilor vor fi considerați automat cu gravă deficiență managerială, ducând la 
imposibilitatea de a putea continua activitatea.  

Principala problemă a sistemului de învățământ este echitatea, care include și accesul la 
educație de calitate pentru comunitatea romă și nu numai. Mediatorii au un rol esențial, iar 
aceste posturi vor fi asigurate de către Ministerul Educației și prinse în bugetul pe 2022.  

Cât privește partea de consiliere, până când universitățile vor reuși să formeze la nivel 
de master persoane cu dublă competență - asistență psihopedagogică și orientare școlară, s-a 
solicitat Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene finanțarea pentru un număr de 1000 
de consilieri în 1000 de școli, identificate ca fiind cele mai vulnerabile, finanțare ce acoperă 
perioada până în decembrie 2023. Este singurul proiect pentru care fișa nu a fost încă aprobată, 
alături de proiectul privind standardizarea evaluării. Până în prezent a fost aprobată finanțarea 
din fonduri europene pentru educația nonformală, a fost asigurată finanțarea pentru predarea 
limbii române elevilor care învață în limbile minorităților naționale și pentru bursa profesională. 
Trei din cinci proiecte au fost deja aprobate și se așteaptă aprobarea pentru partea de consiliere, 
partea de mediatori școlari fiind asigurată de Ministerul Educației.  

Uurmează a fi constituit un comitet pentru a se începe elaboarearea unei noi legi a 
educației naționale.  

În colaborarea cu Ministerul Sănătății, toate deciziile vor fi luate în interesul elevilor, 
atât din perspectiva educației, cât și a sănătății.   

În urma audierii, Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Sorin Mihai 
Cîmpeanu la funcția de ministru al Educației, cu 29 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

 
Ședință comună a Comisiei pentru învățământ, Comisia pentru tehnologia 

 informației și comunicațiilor, Comisia pentru știința și tehnologie din Camera Deputaților și 
Comisiei pentru învățământ, tineret și sport, Comisia pentru comunicații si tehnologia 

informației, Comisia pentru știința, inovare și tehnologie din Senat 
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Ședința comisiilor reunite a fost condusă de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților. 

Domnul Florin Claudiu Roman, candidat la funcția de Ministru al Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, a prezentat obiectivele strategice și măsurile din Programul de guvernare și 
activitatea sa profesională anterioară. Principalul obiectiv al digitalizării este de a contribui la 
transformarea profundă a economiei, a administrației publice și a societății, creșterea 
performanțelor și eficienței în sectorul public, prin inovații și tehnologii digitale. Prin finanțarea 
din Programul National de Redresare și Reziliență se va realiza acest cloud guvernamental. 
Creșterea extrem de rapidă a economiei digitale se poate face acționând simultan și coordonat 
pe cinci axe strategice, care să asigure un ecosistem digital capabil să funcționeze, să inoveze și 
să transfere servicii și produse digitale inovative în beneficiul societății și economiei: 
administrația publică digitală, economia digitală, educația digitală, comunicații digitale și 
tehnologii ale viitorului și securitatea cibernetică. 

Ședința a continuat cu sesiunea de întrebari și comunicări ale domnilor deputați și 
senatori. Întrebat ce îl recomandă pentru acest post, având în vedere că nu are în CV nicio 
mențiune legată de activitatea de cercetare sau digitalizare, domnul Florin Claudiu Roman a 
menționat că are 15 ani de activitate în privat și 15 ani de activitate în administrația publică, și 
își poate asuma luarea de decizii.  

La întrebările referitoare la digitalizarea în educație, a precizat că există o problemă de 
supracontractare în ceea ce privește achiziționarea de echipamente pentru elevi. Ministrul 
Fondurilor Europene ar trebui să reia discuția cu partenerii din Comisie, pentru folosirea unor 
fonduri europene, atât pe partea de sănătate, cât și pe partea de educație. Pentru perioada 2022-
2027, există un proiect de digitalizare a sistemului educațional, crearea unor centre de educație 
online la nivel național, furnizare de conținut educațional de calitate în vederea prevenirii 
părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirra competențelor elevilor și asigurarea accesului la internet 
în toate școlile. 

Referitor la cercetare, Strategia Națională pentru Cercetare, Inovare și Specializare 
Inteligentă pentru perioada 2021-2027 este gata pentru a fi pusă în dezbatere publică.  

Este nevoie de o agenție de digitalizare. Va trebui să existe și o agenție pe partea de 
cercetare și inovare, care să coordoneze strategic toate institutele de cercetare și de inovare. Nu 
a existat niciodată o coordonare, legată de ceea ce înseamnă priorități pentru dezvoltarea 
cercetării românești. 

În urma audierii, Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Florin Claudiu 
Roman la funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu 55 voturi pentru și 22 
voturi împotrivă. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


