
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 octombrie 2019 
Nr. 4C-11/279 
                                   

PROCES-VERBAL 
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Marți, 08 octombrie 2019 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți cei 26 de membri ai Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
 - Remus Munteanu - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
 - Monica Marinescu - consilier 
  Din partea Point Public Affairs 
 - Alexandra Preda - consultant 
 - Claudia Betea - consultant. 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 08 octombrie 2019 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 295/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Propunere  legislativă  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  educaţiei  naţionale 
nr.1/2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Plx.  365/2019. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 

II. AVIZ 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2019 

pentru completarea  Legii  nr.52/2011  privind  exercitarea  unor  activităţi  cu  caracter  
ocazional desfășurate de zilieri. PLx. 409/2019. Procedură de urgență. C.D. – Cameră 
decizională. 

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
        Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -  Raport  privind  punerea  
în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor -   2019. COM  (2019) 406. Document 
nelegislativ.  Comisia  este  sesizată  pentru  examinarea  fondului. 

IV. DIVERSE 
 Prezentare informare vizită de lucru a delegației Comisiei la Berlin - deputat PNL Florica 
Cherecheș, vicepreședintele Comisiei. 
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     Miercuri, 09 octombrie 2019 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
          Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 
 Lucrările ședinței au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 295/2019).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare al inițiativei care vizează modificarea şi completarea art.58 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării emiterii de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale a unor tichete pentru preşcolarii şi elevii de până în clasa a 
IV-a, inclusiv, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tip „Şcoala după 
şcoală”. Aceste tichete educaţionale vor fi în valoare de 0,8 ISR lunar/copil, respectiv, 400 
lei/lunar/copil, cu finanţare de la bugetul de stat. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a solicitat amânarea 
dezbaterilor asupra propunerii legislative cu o săptămână. 
 Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 11 voturi 
împotrivă.  
 
 Ședința a continuat cu propunerea legislativă  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  
educaţiei  naţionale nr.1/2011, cu  modificările  şi  completările  ulterioare (Plx.  365/2019). 
  Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a  precizat că inițiativa vizează 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul creşterii gradului de siguranţă în mediul şcolar prin abordarea proactivă a 
provocărilor generate de fenomenul bullying în societate. Totodată, a amintit că, pe ordinea de zi 
a plenului Senatului, se află o inițiativă legislativă cu același obiect de reglementare, adoptat de 
Comisia pentru învățământ din Senat în forma adoptată de Comisia pentru învățământ din 
Camera Deputaților. Pe cale de consecință, pentru evitarea dublei reglementări, ar trebui 
respinse elementele comune din această inițiativă.  
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat faptul că ceea ce se află 
acum pe ordinea de zi a plenului Senatului este, în fapt, forma proiectului de Lege retrimis de 
Președinția României de la promulgare, pentru corectarea unor prevederi considerate incorecte 
din punct de vedere al bicameralismului. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut că propunerea legislativă nu are nici 
punctul de vedere al Guvernului, nici avizul consultativ al Consiliului Economic și Social. În 
aceste condiții, a propus un raport de respingere. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș și domnul deputat Sorin-Dan Moldovan au 
sugerat amânarea dezbaterilor cu o săptămână.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține inițiativa. În sistemul de învățământ românesc nu există, în acest moment, cabinete 
psihologice școlare și nici nu se asigură consiliere psihologică. Se acordă servicii de asistenţă 
psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene de resurse și 
asistență educațională şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică. De asemenea, în 
unitățile de învățământ nu se normează psihologi școlari, ci profesori în centre și cabinete de 
asistenţă psihopedagogică (profesori consilieri școlari). Totodată, conținutul punctului 5 din 
textul propunerii legislative este cuprins în art. 111 alin. (1) lit. a) a Legii educației naționale nr. 
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1/2011, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede „finanţarea programelor 
naţionale ale Ministerului Educaţiei Naționale, aprobate prin hotărâre a Guvernului”. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru respingere și 8 abțineri, 
respingerea propunerii legislative. 
  

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2019 pentru completarea  Legii  nr.52/2011  privind  exercitarea  unor  activităţi  cu  
caracter  ocazional desfășurate de zilieri (PLx.  409/2019).  

Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de Lege 
modifică actualul cadru legislativ care, prin restricționările pe care le impune, face imposibilă 
folosirea personalului încadrat ca zilier pentru unele activități, precum cele aferente bunei 
funcționări a structurilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. 
 Domnul secretar de stat Remus Munteanu a precizat că această ordonanță a fost inițiată 
de Guvern pentru a se oferi unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului - 
direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a 
Municipiului București - care organizează în centrele de agrement tabere naționale, tabere de 
odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenți și tineri, precum și tabere pentru 
persoane cu handicap și tabere pentru olimpici, posibilitatea de a folosi pentru desfășurarea 
activității aferente personal ziler. În aceeași situație se află și complexurile sportive naționale și 
cluburile sportive, care nu mai pot avea calitatea de beneficiar pentru munca necalificată cu 
caracter ocazional pentru domeniile tineret și sport. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
  
 În continuarea lucrărilor ședinței, s-a analizat Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European și Consiliul European referitoare la  Raportul  privind  punerea  în 
aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - 2019 (COM  (2019) 406). 
 Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Câmpeanu a prezentat textul Comunicării 
precizând că, la 4 decembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o evaluare a cadrului Uniunii 
pentru strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) până în 2020. Evaluarea a vizat cadrul 
european și modul în care acesta a mobilizat alte instrumente europene de politică, juridice și de 
finanțare pentru incluziunea romilor. Pentru a completa imaginea, Raportul din anul 2019 se 
axează pe punerea în aplicare la nivel național a măsurilor privind incluziunea romilor, 
sintetizând cele mai importante tendințe vizând cele patru domenii de politică ale cadrului 
Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor - educație, ocuparea forței 
de muncă, sănătate și locuințe, precum și combaterea discriminării și a atitudinilor negative față 
de romi. Din analiza reiese că statele membre optează cel mai adesea pentru măsuri de 
îmbunătățire a nivelului de instruire: combaterea abandonului școlar, încurajarea tranziției la 
învățământul secundar și terțiar și a absolvirii acestuia sau oferirea de sprijin pentru a compensa 
lacunele în materie de educație sau dezavantajele materiale. Alte măsuri semnificative se axează 
pe: tranziția de la educație la ocuparea unui loc de muncă prin sprijinirea învățământului 
profesional, dezvoltarea carierei și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și dezvoltarea 
capacităților profesioniștilor (9-11%). Măsurile mai puțin promovate se concentrează pe 
intervențiile integrate ce vizează incluziunea și introducerea istoriei și a culturii rome în 
programa de învățământ. De asemenea, se depun eforturi pentru combaterea segregării școlare, 
utilizarea metodelor de predare favorabile incluziunii și dezvoltarea competențelor adaptate 
necesităților de pe piața forței de muncă. În ceea ce privește situația din România, principalele 
realizări semnalate în anul 2017, se referă la: angajarea în câmpul muncii a 4.088 de cetățeni 
romi; formare profesională pentru 438 cetățeni romi; programa școlară de limba și literatura 
română și programa școlară pentru istoria și tradițiile roma, precum și 5 concursuri naționale la 
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care au participat 682 elevi de etnie romă; 650 de locuri finanțate pentru tinerii romi înscriși la 
examene de licență, 325 de locuri distincte pentru master și  60 de locuri pentru studii de 
doctorat; o creștere semnificativă a numărului de certificate de stare civilă și a numărului de 
documente de identitate emise cetățenilor romi; programul pilot „Case sociale pentru 
comunitățile de romi” (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1237/2008, vizează implementarea 
proiectelor pilot pentru construcția a cel mult 300 de locuințe). Existența Agenţiei naţionale 
pentru romi (ANR) subliniază importanța acordată problematicii romilor la nivel naţional şi 
european.  
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a evidențiat faptul că în România s-au 
făcut, de-a lungul anilor, pași importanți în direcția integrării populației de etnie romă, fără a se 
putea nega, desigur, faptul că mai trebuie insistat în această direcție și pe viitor. Una dintre 
măsurile care se impun a fi adoptate este cea legată de majorarea numărului mediatorilor de 
integrare. Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a semnalat, de asemenea, faptul că, 
ori de câte ori se deschid noi linii comunitare de finanțare în acest domeniu, România este 
atenționată că nu a făcut suficiente demersuri în direcția asigurării integrării comunității rome. 
 În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea Proiectului de opinie, favorabil Comunicării. 
 
 S-a continuat cu punctul IV - Diverse, prezentarea vizitei de lucru a delegației Comisiei la 
Berlin - deputat PNL Florica Cherecheș, vicepreședintele Comisiei. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, coordonatorul delegației, a menționat că, în 
perioada 10-13 septembrie 2019, o delegaţie a Comisiei, din care au făcut parte doamna deputat 
Tudorița-Rodica Boboc, doamna deputat Elvira Șarapatin, doamna deputat Cristina-Ionela 
Iurișniți și domnul deputat Zsolt-Istvan Biro, a efectuat o vizită de lucru la Berlin. Vizita a avut 
ca scop continuarea și dinamizarea dialogului parlamentar bilateral cu Bundestag-ul german, 
precum și aprofundarea relațiilor cu Germania, în domeniul educației. 

În general, agenda convorbirilor s-a axat pe teme privind sistemul german de educație, la 
nivelul învățământului preuniversitar și al celui universitar - managementul școlar, inspecția 
școlară, modalități de evaluare instituțională, organizarea și relevanța examenului de bacalaureat 
în accederea în învățământul superior, consilierea școlară a elevilor în alegerea traseului școlar, 
corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, mai ales în domeniul învățământului 
profesional și tehnic. Pe parcursul discuțiilor, au fost prezentate părții române aspecte din Legea 
privind educația și formarea profesională în Germania, în special cu privire la sistemul dual care 
funcționează în două forme de pregătire simultană, practică și teoretică, respectiv, în cadrul 
întreprinderii și al școlilor profesionale. Referitor la școlile profesionale, partea germană a 
subliniat că landurile și autoritățile administrației publice sunt responsabile de partea materială, 
în timp ce predarea disciplinelor de studiu se face de către specialiști din fiecare domeniu în 
parte. Cu același prilej, partea germană a fost invitată în România, în vederea continuării 
dialogului și consolidării cooperării româno-germane în domeniu. 
   

În ziua de miercuri, 09 octombrie 2019, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 
 

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

                                                      
 
 


