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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24, 25 și 26 septembrie 2019 
 
 

Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea: 
Luni, 23 septembrie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 296/2019. Raport. Termen: 26 septembrie 2019. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 278/2019. Raport. Termen: 17 septembrie 2019. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

II. AVIZ 
 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în 
România nr.466/2004. PLX. 384/2019. Aviz. Termen: 30 septembrie 2019. C.D. - Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
Prezentare Raport vizită de informare Penitenciare Rahova și Gherla - Deputat PNL 

Sorin-Dan Moldovan. 
Marți, 24 septembrie, miercuri, 25 septembrie și joi, 26 septembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Luni, 23 septembrie 2019 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a debutat cu dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.76 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 296/2019).  

Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.76 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei 
Ministerului Educaţiei Naţionale de a realiza demersurile necesare pentru creşterea numărului 

invatamant.1
Original



2 
 

de consilieri şcolari, mediatori şcolari şi profesori de sprijin la nivelul unităţilor şcolare şi al 
judeţelor în care rata de absenteism la examenele finale din clasele a VIII-a şi, respectiv, a 
XII-a/XIII-a depăşeşte 25% din numărul total al elevilor înscrişi în aceste clase la începutul 
anului școlar. De asemenea, se propune ca, în aceste unități de învățământ/județe, pentru 
evitarea obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare la examenele de final de ciclu secundar 
inferior şi secundar superior, Ministerul Educaţiei Naţionale să asigure resursele necesare 
organizării Programului „Școală după şcoalăˮ, pachet de remediere şi sprijin în procesul de 
învăţare pentru elevii din clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a şi, respectiv, a XII-a/XIII-a. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a explicat că 
inițiativa prevede câteva măsuri concrete pentru a descuraja rata scăzută de participare a 
elevilor la probele de evaluare națională de la sfârșitul clasei a VIII-a. Acest fenomen are deja 
un nume, fenomenul Brăila, care, în primul rând ar trebui recunoscut, ca apoi să fie luate 
măsuri pentru stoparea sa. Prin faptul că se perpetuează acest fenomen, dreptul absolventului 
clasei a VIII-a de a fi evaluat în mod obiectiv este minimizat. Astfel, absolventul nu știe care 
este nivelul lui de pregătire, în ce măsură poate continua studiile, ce traseu școlar să aleagă, se 
induce sentimentul lipsei de valoare personală de a nu fi suficient de bun pentru a susține un 
examen. Propunerea legislativă obligă Ministerul Educației Naționale să cerceteze cauzele 
neparticipării elevilor la examene naționale, să solicite inspectoratelor școlare județene și 
unităților de învățământ identificate în această situație stabilirea unui set de obiective pentru 
creșterea participării la examene, să realizeze demersurile necesare creșterii numărului de 
consilieri școlari și mediatori școlari, precum și obligația de a asigura resursele necesare 
organizării Programului “Școală după școală”. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține inițiativa legislativă, motivând că, în prezent, Ministrul Educației Naționale derulează 
Proiectul privind învățământul secundar, finanțat de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi această instituție 
europeană, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015, în valoare de 200 milioane euro, destinat 
îmbunătățirii ”tranziției de la învățământul secundar superior către învățământul terțiar și 
creșterea gradului de menținere în primul an de învățământ terțiar în instituțiile de 
învățământ”. Proiectul sprijină, la nivelul intervenţiei, şcolile şi sistemele, ”dezvoltarea ofertei 
de intervenţii la nivelul liceelor publice şi la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de 
natură educaţională şi personală care împiedică elevii din România să facă tranziţia din 
învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar. Totodată, textul inițiativei nu 
respectă prevederile Legii nr. 24/2000 în ceea ce privește coerența, claritatea și precizia 
actului normativ, utilizarea unui limbaj și a unui stil juridic specific actelor legislative.  
Domnul secretar de stat Petru Andea a mai menționat că inițiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind necesară prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizată, dar și sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse şi un studiu de impact. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi a precizat că susține finanțarea Programului 
“Școală după școală”, deoarece recunoaște fenomenul Brăila ca fiind unul real, scopul fiind 
reducerea abandonului școlar. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că în propunerea 
de modificare a inițiativei legislative este inclusă și creșterea numărului de consilieri școlari, 
lucru asupra căruia membrii Comisiei au căzut de acord la dezbaterile anterioare referitoare la 
acest subiect. 

Domnul deputat Viorel Stan, secretar al Comisiei, a propus adoptarea unui raport de 
respingere asupra propunerii legislative. 
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În urma dezbaterilor, Comisia cu, 10 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă și 3 
abțineri, a adoptat respingerea propunerii legislative. 
 

Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 278/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 257 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca directorul şi directorul 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar să nu poată deţine, pe perioada exercitării 
mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau 
naţional. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține inițiativa legislativă. Regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea 
funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar ar trebui reglementat prin 
completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, în calitate de inițiator, a explicat că inițiativa 
legislativă își propune creșterea transparenței decizionale, astfel încât deciziile să fie luate 
obiectiv, transparent, în interesul comunității școlare, creșterea gradului de descentralizare și 
autonomie, iar accederea în funcțiile de conducere ale școlilor se va face pe criterii 
meritocratice, nu pe criterii politice. Într-o societate în care meritocrația și responsabilitatea ar 
trebui să guverneze serviciul public, orice dependență de natură politică nu face altceva decât 
să transforme ideea de ,,interes public” în ,,interes politic”. 

Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că în 
prezent, în legislația aplicabilă sistemului de învățământ preuniversitar, există prevederi legale 
care asigură independența școlii față de orice ingerință politică., Spre exemplu, alin. (4) art. 
257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, prevede că ”directorul şi directorul adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean 
sau naţional.” 

Domnii deputați Elvira Șarapatin, Viorel Stan și Alexandru Rădulescu au propus 
respingerea inițiativei legislative, considerând că legislația în vigoare este acoperitoare și 
subliniind că există și alte regulamente și metodologii care stabilesc că în incinta unităților 
școlare este interzisă crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de natură politică.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a subliniat că prin această inițiativă se urmărește 
ca politica să se țină la poarta școlii și este de părere că e preferabil să se pună accent pe 
sancționarea celor care se folosesc de funcții pentru beneficiile unui partid politic. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 9 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă și 2 
abțineri, a adoptat respingerea propunerii legislative.  

 
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

statutului asistentului social în România nr.466/2004 (PLX. 384/2019). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou statut al profesiei de asistent social în 
România, preconizându-se eliminarea din cadrul juridic actual a obligaţiilor asistenţilor sociali 
de a deveni membri în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi de a se înregistra în 
Registrul naţional al asistenţilor sociali, obligaţii stabilite în prezent prin Legea nr.466/2004 şi 
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care trebuie îndeplinite pentru a li se elibera avizul de exercitare a profesiei. Rolul Colegiului 
Asistenţilor Sociali se urmăreşte a fi restrâns la înregistrarea şi monitorizarea societăţilor 
civile profesionale şi a cabinetelor individuale, iar în Registru urmează a fi înscrise numai 
entităţile juridice menţionate anterior, nu toţi asistenţii sociali. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține inițiativa 
legislativă, deoarece aceste colegii au tendința de a monopoliza procesul de acces în profesie.  

Comisia, cu  unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra proiectului de Lege. 

  
La punctul III - DIVERSE, domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a prezentat raportul 

întocmit în urma vizitei de la Penitenciarele Rahova și Gherla din data de 18, respectiv 19 
aprilie 2019. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat că prin efectuarea acestor vizite s-a 
urmărit realizarea unei analize referitoare la modalitățile de organizare și derulare a 
activităților educaționale și a școlilor din sistemul penitenciar românesc. De asemenea, s-au 
urmărit formele de reintegrare a deținuților în societate, după ispășirea pedepselor privative de 
libertate, cât și măsura în care aceștia își găsesc locuri de muncă și au șansa reabilitării.  

La Penitenciarul Rahova, pentru cei 10 deținuți care urmează cursuri de școlarizare 
există un spațiu special dedicat, de școlarizarea deținuților ocupându-se un profesor. Fiind 
vorba, în principal, despre un penitenciar de tranzit, nu sunt formate decât clase pentru primii 
4 ani de studii. Există o bună colaborare între penitenciar, Ministerul Educației Naționale și 
alte penitenciare, astfel încât fișa matricolă a deținuților este mutată în momentul în care 
deținutul se transferă de la un penitenciar la altul. Totodată, programul A doua șansă este unul 
funcțional.  

La penitenciarul Gherla din județul Cluj, în urma absolvirii studiilor, deținuții primesc 
diplomă acreditată de către Ministerul Educației Naționale, unde nu se specifică faptul că au 
făcut școala în detenție. În momentul de față, aici predau 16 cadre didactice. Deținuții au și 
posibilitatea urmării școlii profesionale. Penitenciarul este dotat cu o bibliotecă și o redacție în 
care se face o revistă lunară literar-artistică de analiză și informare, editată de către colectivul 
redacțional al deținuților. Există și un atelier de pictură, lucrările de calitate fiind trimise la 
expoziții în toată Europa. Din nefericire, acestea nu pot fi vândute din cauza lipsei unei 
metodologii în acest sens. În cadrul penitenciarului, există doi tineri care urmează cursurile 
universitare. Unul dintre deținuți studiază la o formă de învățământ la distanță și are 
posibilitatea de a susține examenele în penitenciar, lucrările fiind trimise prin poștă la 
facultate. Al doilea deținut se prezintă la examene, în timpul sesiunii. Acest lucru este posibil 
datorită parteneriatului pe care penitenciarul îl are cu universitățile. 

Pentru a rezolva problemele legate de calificarea deținuților, de reintegrarea în 
societatea după săvârșirea pedepsei, domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus 
organizarea unei mese rotunde pe această temă, la care să fie invitați și reprezentanți ai 
penitenciarelor și ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

 
 Tot la punctul DIVERSE, având în vedere numărul mare de tineri care consumă 

droguri în proximitatea școlilor sau chiar în incinta acestora, domnul deputat Sorin Dan 
Moldovan a propus o întrevedere la nivelul Comisiei cu instituțiile cu atribuții în domeniu.  

Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a menționat că este inițiator al unui proiect de 
lege privind incriminarea etnobotanice legale, proiect care își urmează traseul legislativ în 
cadrul Senatului României. În vederea elaborării acestei inițiative, a fost organizat un grup de 
lucru la care au participat reprezentanți ai DIICOT, ai serviciului de Crima Organizată, ai 
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Agenției Naționale Antidrog, ai Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Sănătății. La 
prima întrevedere, s-au dezbătut probleme legate de prevenție.  

Domnule președinte prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus la vot 
organizarea acestei întâlniri în data de 21 octombrie 2019. Propunerea a fost adoptată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 

Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale  
- Mihaela Grecu - director,  Direcția Politici Beneficii Sociale 

  
La şedinţa Comisiei de luni, 23 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte - înlocuit de doamna deputat Ambrus Izabella-
Agnes, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-
Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, 
Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan 
Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 
 În zilele de marți, 24 septembrie 2019, miercuri, 25 septembrie și joi, 26 
septembrie 2019, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu individual asupra 
proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

La şedinţa Comisiei de marți, 24 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, 
Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Gavrilă Camelia - vicepreședinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 
Cosma Lavinia Corina. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 25 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii 
deputați: Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Hărătău 
Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Gavrilă Camelia - vicepreședinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 
Cosma Lavinia Corina. 
 

La şedinţa Comisiei de joi, 25 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
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Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, 
Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Gavrilă Camelia - vicepreședinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 
Cosma Lavinia Corina. 
 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                  Prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU  


