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Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 15 aprilie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 224/2019. C.D. - Cameră decizională. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Plx. 78/2019. C.D. - Prima 
Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 77/2019. C.D. - Prima Cameră sesizată. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naţionale 
nr.1/2011. Plx. 79/2019. C.D. - Prima Cameră sesizată. 

II. AVIZ 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2019 

privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 223/2019. C.D. - Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Marți, 16 aprilie 2019 

 Întrevederea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a Comisiei pentru 
cultură şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaților cu delegația Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a Comisiei pentru cultură şi media din cadrul Consiliului 
Național al Republicii Slovace. Sisteme educaționale europene - România și Slovacia. 
Abordări comparative. Colaborări și schimburi de experiență la nivel internațional. 

Miercuri, 17 aprilie 2019 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

Luni, 15 aprilie 2019 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care a prezentat ordinea de zi.  
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 Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a propus aducerea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2019 privind 
modificarea şi completarea art. II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx. 223/2019) pe punctul 1.  
          Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 
 
 Dezbaterile au început cu proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr.145/2018 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx. 
223/2019). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri prin care se asigură facilități fiscale și 
procedurale în vederea pregătirii, organizării și desfășurării în România a Turneului final al 
Campionatului European de Fotbal 2020, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. În acest sens, a fost clarificat și s-a completat cadrul legal cu privire la 
veniturile realizate de entitățile nerezidente organizatoare și filialele nerezidente ale acestora, 
respectiv veniturile persoanelor juridice române și străine și persoanele fizice nerezidente, din 
activitățile de pregătire, organizare și desfășurare a Campionatului. 
 Doamna Toma Gheorghița, șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a 
precizat faptul că prin acordarea acestor facilități se asigură un tratament fiscal unitar atât 
pentru România, cât și pentru celelalte state care au adoptat măsuri similare. 
 Domnul deputat Cristinel Romanescu a întrebat dacă aceste facilități se pot aplica și 
altor sporturi care organizează campionate mondiale sau europene în România. 
 Domnul deputat Vasile Cîtea a precizat faptul că ar trebui să existe o unitate legislativă 
astfel încât și celelalte sporturi să beneficieze de același tratament fiscal, pentru o cât mai bună 
organizare a turneelor internaționale. 
 Doamna șef serviciu Toma Gheorghița a menționat faptul că aceste facilități sunt deja 
reglementate la nivel european, prin Regulamentul UEFA, care prevede facilități pentru 
promovarea fotbalului în toate țările europene. Practic, această inițiativă derivă din 
Regulamentul și Statutul de organizare al UEFA. Pentru celelalte sporturi aceste facilități pot 
fi aplicate doar în cazul organizării unor evenimente majore. 
 Domnul deputat Cristinel Romanescu a precizat că aceste facilități fiscale ar putea fi 
acordate printr-un ordin de ministru, fără a fi nevoie de o lege. 
 Doamna șef serviciu Toma Gheorghița a subliniat că facilitățile fiscale trebuie 
obligatoriu reglementate la nivel de lege pentru a putea fi puse în procedură practică.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține acest proiect de lege.  Totodată, o derogare de la o lege se poate face doar printr-un act 
normativ cu aceeași valoare. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot propunerea de adoptare a 
uni aviz favorabil asupra proiectului de lege. Comisia, cu 12 voturi pentru și 6 abțineri, a 
hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege. 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 224/2019). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.223 din Legea educației naționale 
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nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal necesar 
pentru ca instituţiile de învăţământ superior de stat să aibă posibilitatea de a prelua, în 
structura lor, cluburile sportive universitare (CSU), ca entităţi cu statut de ordonator secundar 
faţă de universitate. În acest mod, în contractul complementar încheiat între instituțiile de 
învățământ superior de stat și Ministerul Educației Naționale să se cuprindă și fonduri pentru 
finanțarea cluburilor sportive universitare. Astfel, se va crea oportunitatea susținerii și 
dezvoltării sportului de performanță contribuind, în același timp, la creșterea prestigiului 
universităților și a gradului de implicare în comunitățile cărora le aparțin.   
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține acest proiect de Lege. În prezent, sunt cluburi ale universităților care sunt finanțate și 
susținute de universități, dar există și un număr de cluburi universitare care sunt subordonate 
Ministerului Educației Naționale. Prin adoptarea inițiativei, cluburile subordonate Ministerului 
Educației Naționale vor putea fi finanțate de către universități sau pot să treacă în subordinea 
universităților. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot propunerea unui raport de 
adoptare în forma adoptată de Senat. Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a emis 
un raport de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  

Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile cu Plx. 77/2019, Plx. 78/2019 și Plx. 
79/2019. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul ca aceste propuneri 
legislative conțin schimbări de substanță ale sistemului educațional și nu au puncte de vedere 
ale Guvernului sau ale Ministerului Educației Naționale.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că nu s-a elaborat, până la acel moment, 
un punct de vedere oficial al Ministerului Educației Naționale. 
 Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a propus amânarea dezbaterilor celor trei 
inițiative legislative până va fi elaborat un punct de vedere al ministerului de resort.  
 Doamna deputat Raluca Turcan a precizat faptul că, dacă se amână dezbaterea celor trei 
propuneri legislative, se va ajunge la adoptarea tacită a acestora. Prin aceste inițiative se 
propun criterii diferite de funcționare a școlilor, iar ARACIS-ul devine o instituție care nu mai 
ține cont de criteriile europene de calitate a învățământului. Dacă până acum se suspenda 
dreptul de funcționare al ARACIS-ului în cazul în care nu îndeplinea anumite condiții de 
calitate din Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității, iar prin modificările 
propuse ARACIS-ul nu va mai efectua evaluări pe baze contractuale, ci doar la inițiativa 
Ministerului Educației Naționale. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că aceste inițiative legislative fac 
referire la ARACIP și nu la ARACIS. 
 Doamna deputat Elena Hărătău a menționat faptul că se face o confuzie între ARACIS 
și ARACIP: ARACIS evaluează învățământul universitar, iar ARACIP învățământul 
preuniversitar. A susținut amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus amânarea dezbaterilor celor trei 
inițiative pentru două săptămâni.  
 Supuse votului, pe rând, amânările celor trei propuneri legislative au fost adoptate.  
 
           La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat  
 Din partea Ministerul Finanțelor Publice 
 - Toma Gheorghița - șef serviciu. 
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 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă Camelia - președinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, 
Turcescu Robert Nicolae - secretar, 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. 
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputaţi Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
Anton Anton, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 

Marți, 16 aprilie 2019 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru cultură şi mijloace 
de informare în masă din Camera Deputaţilor au primit vizita unei delegații a Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a Comisiei pentru cultură şi media din cadrul Consiliului 
Național al Republicii Slovace 
 Întrevederea a avut drept obiective continuarea schimburilor bilaterale la nivelul 
comisiilor parlamentare de specialitate, din cele două foruri legislative, dar și cunoașterea 
reciprocă a sistemelor de educație, cultură, a activităților de tineret, sport și din mass-media, 
precum și a legislației specifice. S-au subliniat reușitele celor două țări, ca state membre ale 
Uniunii Europene, în domeniile social, economic și politic, dar și cultural și educațional. S-au 
apreciat modificările și adaptările legislative necesare secolului XXI, implicaţiile educaționale 
și culturale, discuțiile punctând procesul de devenire și evoluție economică, socială și 
legislativă, dar și dificultăți, provocări, soluţii identificate. 

Pe parcursul întrunirii, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat, din 
partea delegației române, sistemul național de educație - valori și principii, structură, 
organizare, politici și strategii; instituțiile cu atribuții în domeniu și legislația privind 
asigurarea calităţii educației; analize şi rezultate ale sistemului de învățământ dual; traseele 
absolvenților și includerea acestora pe piața muncii; modalităţi de conectare a învăţământului 
superior cu piaţa muncii şi nevoia de racordare curriculară la dinamica societății 
contemporane; exemple de bune practici; modalităţi de absorbţie a fondurilor europene la 
nivel universitar.  

Delegația română a apreciat importanța deosebită pe care guvernul și parlamentul o 
acordă sistemului educațional slovac de tip dual și alocările bugetare semnificative care s-au 
îndreptat spre această zonă în ultimii ani.  

În acest context, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că 
învăţământul dual românesc este din ce în ce mai atractiv pentru operatorii economici şi 
pentru absolvenţii de învăţământ gimnazial. În anul şcolar 2018-2019 a avut loc o creştere cu 
87,6% a numărului de elevi cuprinşi în învăţământul dual faţă de anul şcolar anterior, iar 
pentru anul şcolar 2019-2020 se estimează o creştere a numărului de elevi cuprinşi în clasa a 
IX-a la învăţământul dual de peste 3,5 ori faţă de anul şcolar 2017-2018, anul introducerii 
învăţământului dual în România. Numărul operatorilor economici parteneri ai unităţilor de 
învăţământ în învăţământul dual a crescut în anul şcolar 2018-2019 de peste 2,3 ori. Echilibrul 
și armonizarea demersurilor de pregătire teoretică în relație cu experiențele practice, 
aplicațiile, cunoașterea concretă a mediul economic și antreprenorial sunt repere esențiale 
pentru un învățământ modern, responsabil și relevant, atât în mediul preuniversitar, cât și în 
cel universitar. 

Întrevederea a constituit un element important pentru continuitatea și dinamizarea 
relaţiilor dintre cele două Parlamente şi a evidenţiat rolul comisiilor de specialitate în 
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angajarea părţilor într-un dialog deschis, aplicat şi constructiv, pe subiecte aflate nu numai la 
nivel de agendă bilaterală, ci şi în agenda europeană. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 16 aprilie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 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. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
Anton Anton, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 
 În ziua de 17 aprilie 2019, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.     

La şedinţa Comisiei de joi, 17 aprilie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 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. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

  


