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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 aprilie 2017 
Nr. 4c-9/130 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 04, 05 și 06 aprilie  2017 

 
Marți, 04 aprilie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei 
fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- Georgescu Nicolae – Grupul parlamentar al PSD 
 Doamna deputat Turcan Raluca a fost înlocuită de domnul deputat Oros Nechita 
Adrian - Grupul Parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

- Paula Ursu - șef serviciu. 
  

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Marți, 04 aprilie 2017 

RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 149/2017. Raport.  
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 150/2017. Raport.  
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. Plx. 143/2016. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice.  

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă 
de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu 
sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar.  

5. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. PL-x 
588/2010. Raport 2. Retrimis de la Plen.  
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AVIZE 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 

privind unele măsuri în domeniul învățământului. PLx. 162/2017.  
DIVERSE 

Miercuri,  05 aprilie și joi, 06 aprilie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 149/2017. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul finanțării, din fonduri publice, a 
învățământului teologic pastoral, organizat de instituțiile de învățământ particular, specific 
cultelor recunoscute, pentru care, în prezent, nu există organizat învățământ de stat. De 
asemenea, doamna președinte a arătat că propunerea legislativă prezintă niște imperfecțiuni 
de terminologie și alte aspecte pe care le-au sesizat și inițiatorii care trebuie reglate prin 
revizuirea acesteia.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a menționat faptul că au 
avut loc discuții cu Ministerul Educației Naționale referitor la propunerea legislativă.  În 
urma discuțiilor au rezultat unele amendamente, agreate de ambele părți, pe care le-a 
prezentat Comisiei.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus amânarea cu o săptămână pentru 
pregătirea amendamentelor și corelarea cu contextul legislativ, după care se vor relua 
dezbaterile. 
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată această propunere. 
 

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 150/2017. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă  a menționat că propunerea legislativă se referă 
la organizarea și desfășurarea olimpiadelor județene de către consiliile județene. Deoarece 
cadrul legislativ nu era explicit totul depindea de bunăvoința organizatorilor.  
 Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a precizat că, în prezent, 
unitățile de învățământ și inspectoratele școlare nu au fonduri suficiente pentru a premia 
elevii care au înregistrat rezultate deosebite la olimpiadele, concursurile și competițiile 
școlare organizate la nivel județean. Legislația actuală prevede implicarea consiliilor 
județene numai în finanțarea organizării și desfășurării olimpiadelor și a concursurilor 
școlare, nu însă și în asigurarea fondurilor pentru premierea elevilor. A considerat că trebuie 
să se respecte valorile și a susținut performanța în educație. 
 Domnul deputat Robert Turcescu a fost de părere că pot apărea situații în care un  
consiliu județean oferă un premiu mai mare față de altul, care nu are fonduri, și apar 
discriminări față de elevi în acordarea premiilor. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a precizat că fondurile se acordă conform unui 
regulament aprobat de autoritățile județene. 
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Doamna președinte Camelia Gavrilă, în calitate de inițiator, a menționat  că în acest 
moment premiile oferite pentru olimpiadele de nivel național de către Ministerul  Educației 
Naționale sunt simbolice și din păcate numai pentru olimpiadele internaționale sunt premii 
semnificative. De asemenea, doamna președinte a subliniat că nu este vorba de o impunere, 
consiliile județene pot să acorde premii, dacă există sumele necesare, și găsesc o modalitate 
de susținere a acestor evenimente importante pentru comunitatea locală.  

Domnul deputat Cristinel Romanescu a atras atenția să nu se realizeze o dublă 
reglementare, deoarece există o hotărâre de guvern pentru premierea competițiile sportive 
care funcționează de multă vreme. De asemenea, a arătat că nu trebuie să se creeze 
discriminări între județe cu premii mai mari sau mai mici, ci ar trebui să fie o reglementare 
unitară. 

Domnul deputat Vasile Cîtea, inițiator al propunerii legislative, a subliniat că în acest 
moment nu se acordă nici un premiu, deci este nevoie de această reglementare. A propus și 
introducerea competițiilor sportive în acest proiect legislativ.  

Domnul deputat Alexandru Rădulescu, inițiator, a considerat că este o inițiativă bine 
venită și a arătat că până acum nu a existat baza legală pentru premierea elevilor. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a întrebat ce aduce nou această propunere 
legislativă deoarece Primăria din Oradea a oferit, în fiecare an, premii elevilor olimpici sau 
la competițiile și concursurile școlare.  

Doamna deputat Mihaela Huncă a răspuns că primăriile pot să premieze pe baza unor 
parteneriate doar elevii din localitatea respectivă. Astfel, unii elevi au primit premii, alții din 
localități sărace nu au primit. De aceea inițiativa legislativă prevede premierea de către 
consiliul județean.   

Doamna deputat Ionela Cristina Iurișniți a susținut adoptarea propunerii legislative și 
a subliniat importanța și necesitatea acesteia. A făcut un amendament pe care l-a prezentat 
Comisiei. În urma dezbaterilor, amendamentul prezentat a fost respins. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că ministerul are un punct de vedere 
favorabil cu unele observații și a arătat că propunerea legislativă susține stimularea 
performanței în educație și nu reprezintă o suprareglementare. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea propunerii legislative.  
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus preluarea de către Comisie a 

amendamentelor propuse de minister și adoptarea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, Comisia cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, a hotărât adoptarea 

propunerii legislative cu amendamente admise și amendamente respinse.   
 

A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-
Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare. Plx. 143/2016. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare completarea art. 54 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în vederea reorganizării Institutului 
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – ”ISPIF 
București” și trecerii acestuia în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
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Doamna Paula Ursu, șef serviciu în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, a menționat că ministerul nu susține adoptarea și a precizat că există reglementare în 
acest sens. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative.  
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:  
- potrivit prevederilor art. 28 alin. (9) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările și completările ulterioare, Institutul Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – ”ISPIF București” este în 
coordonarea științifică a Academiei. Totodată, potrivit prevederilor art. (2) alin. (1) și art. 
(3) din Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind organizarea și funcționarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ISPIF 
București, acesta funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Pe cale de consecință, modificarea propusă de inițiatori a fost deja inclusă într-un act 
normativ; 

- conform art. 53 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 ”unităţile şi instituţiile de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în condiţiile legii”. În 
același sens, prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare, dispun ”prin hotărârea Guvernului 
de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din domeniul 
public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din 
proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii 
dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz”. Art. 11 lit. o) din 
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,  prevede că, în realizarea funcţiilor 
sale, Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale, ” înfiinţează, cu avizul Curţii de 
Conturi, organe de specialitate în subordinea sa”. În contextul acestui cadru legislativ, 
apreciem că reorganizarea institutului de cercetare-dezvoltare, ce face obiectul aceste 
inițiative, nu se poate realiza decât prin hotărâre a Guvernului; 

- art. 54 din Legea nr. 45/2009 cuprinde dispoziții referitoare la unitățile de cercetare-
dezvoltare, reorganizate ca instituții de drept public, în subordinea ASAS. Norma nou 
introdusă vizează ca INCDIF să fie reorganizat ca instituție de drept public, în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nu poate fi integrată, din punct de vedere 
tematic, în cuprinsul art.54. 

 
  În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la 
distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe 
de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate 
fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de 
învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
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Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002. O primă 
măsură este aceea ca, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei, Universitatea „Spiru 
Haret” din Bucureşti să înceteze şcolarizarea pentru toate specializările/programele de studii 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate la forma de învăţământ la distanţă. O altă 
măsură propusă priveşte demararea, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, a 
procedurilor necesare pentru asigurarea conducerii cu un rector confirmat prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării la această instituţie de învăţământ superior şi 
monitorizarea specială a acesteia, timp de 3 ani, în scopul asigurării respectării standardelor 
legale de calitate specifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului de 
resort. De asemenea, sunt preconizate măsuri ce privesc dreptul studenţilor la Universitatea 
„Spiru Haret” din Bucureşti, înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă, de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate şi de a li se recunoaşte diplomele obţinute.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că ministerul are un punct de vedere 
negativ, în sensul respingerii ordonanței, care a fost deja abrogată. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea proiectului de lege.  
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea Legii de respingere a Ordonanţei, având în vedere faptul că Ordonanţa a fost 
abrogată expres prin alin. (2) al art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că ”La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă […] Ordonanţa Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua 
studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009 […].” 
 Prevederile ordonanței de urgență nu au dus la rezolvarea situației, ci au creat 
premisele pentru studenţii ciclului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în perioada 
2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învăţământ la distanţă 
(ID) și la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din cadrul Universității Spiru Haret, de a 
da în judecată atât Ministerul Educației, cât și universitatea. De-a lungul timpului, pe rolul 
instanțelor de judecată, au fost aproximativ 12.000 de procese, mare parte dintre aceste 
reclamanții având câștig de cauză. Ca argument, instanțele judecătorești au menționat că la 
data înmatriculării studenților în anul I de studiu, specializările erau autorizate să 
funcționeze provizoriu. Totodată, atâta timp cât nici o autoritate administrativă sau instanță 
judecătorească nu s-a pronunțat în sensul revocării/constatării nulității sau anularii actului, 
diploma de licență este valabilă. În acest context, nu se pot anula diplomele și nu pot fi 
obligați studenții să-şi continue studiile la specializări/programe de studii autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate.  
 

A urmat dezbaterea Cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. PL-x 
588/2010. 

Legea are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de evaluare şi certificare a 
rezultatelor învăţării, la finalizarea învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul 
bacalaureat.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că ministerul are un punct de vedere 
negativ, în sensul respingerii ordonanței, care a fost deja abrogată. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
aprobarea Cererii de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 și adoptarea 
Legii de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea 
Legii învăţământului nr. 84/1995, având în vedere următoarele considerente: 
   - conform art. 361 alin. (2) din Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 ”se abrogă Legea 
învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 
din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare […]”. În acest sens, 
actul normativ în discuție se raportează la o lege abrogată și la un context legislativ depășit. 

- introducerea noului tip de bacalaureat profesional va duce la demonetizarea 
conceptului de bacalaureat, atât în plan intern, cât și extern, deoarece va fi o diplomă care 
poate fi obținută ușor și cu o relevanță scăzută. Schimbarea produsă este de natură să 
afecteze importanța acestui tip de examen național, calitatea învățământului românesc, 
precum și buna desfășurare a examenului de bacalaureat în viitor. Totodată, organizarea a 
două tipuri de examen național de bacalaureat ar afecta coerența sistemului de educație, 
stabilitatea și predictibilitatea din arhitectura sistemului educațional. 

- bacalaureatul este recunoscut în toate țările europene ca o diplomă de nivel 4, care 
oferă posibilitatea accesului în universități. Forma legii de modificare a ordonanței 
transmise spre promulgare ar duce la situația în care s-ar obține o diplomă de nivel 4 din 
Cadrul European al Calificărilor care certifică o pregătire de nivel 3. Certificarea 
competențelor profesionale se realizează prin certificatul de calificare profesională, de nivel 
3, care dă dreptul de acces pe piața muncii; 

- crearea unei astfel de confuzii, între certificarea academică și cea profesională, în 
sistemul educațional românesc, este de natură să conducă la scăderea încrederii și în 
sistemul național de învățământ și în diplomele acordate de acesta. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului. PLx. 162/2017.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 

În zilele de miercuri, 05 aprilie 2017 și joi, 06 aprilie 2017 lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei.                       

 
 
 

PREȘEDINTE 
            Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


