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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 noiembrie  2017 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Marți, 14 noiembrie 2017 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 306/2017. Raport Termen: 21 noiembrie 2017.  C.D. - Primă Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 292/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 
                           II. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ  

Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de 
ucenicie de calitate și eficace. COM (2017) 563. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. Termen: 02 noiembrie 2017. 

                                             III. DIVERSE 
Miercuri, 15 noiembrie 2017  

Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România. PLx. 399/2017. Aviz. 
Termen: 7 noiembrie 2017. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

Joi, 16 noiembrie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marți, 14 noiembrie 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

Dezbaterile au început cu propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 306/2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.9 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca statul să 
asigure finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și toți elevii din învățământul general 
obligatoriu de masă și special, de stat, particular și confesional acreditat. Se dorește în acest fel 
să se elimine situațiile discriminatorii în care se află unitățile private de învățământ special.    
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Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține propunerea 
legislativă aflată în dezbatere, deoarece adoptarea acesteia ar schimba integral atât filosofia de 
finanțare a învățământului special, cât și modalitatea actuală de calcul, trecându-se la finanțarea 
per elev, măsură care, în cazul particular al acestui tip de învățământ, nu ar fi nici în favoarea 
elevilor și nici în cea a unităților de învățământ respective, conducând la subfinanțarea acestora 
deoarece unitățile de învățământ special au un număr redus de elevi. Astfel, sumele alocate ar fi 
cu siguranță insuficiente, fără existența unor reglaje și coeficienți de corecție.  

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, inițiator, a argumentat necesitatea adoptării 
propunerii legislative prin exemplul recent al școlii speciale “Rază de Soare” din Arad căreia 
consiliul județean i-a refuzat finanțarea. 

Doamna președinte prof. dr.  Camelia Gavrilă a afirmat că, fiind vorba de un caz izolat, 
nu se justifică modificarea întregii filozofii de finanțare, Ministerul Educației Naționale poate 
interveni pentru rezolvarea problemei, identificând soluții legale.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a spus că a reținut sugestia ca pe o interpelare 
adresată ministrului educației naționale și va proceda în consecință. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a evidențiat faptul că sistemul românesc de 
învățământ are două mari componente: învățământul de masă și învățământul special. În ceea ce 
privește elevii care frecventează învățământul special, statul ar trebui să rezolve problema  
finanțării, deoarece cazuri precum cel menționat pot induce părerea că acești elevi au fost 
abandonați. Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că,în forma prezentată de inițiatori, 
propunerea legislativă este neconstituțională, deoarece adoptarea acesteia ar genera absența 
finanțării bugetare pentru anul în curs. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că nu înțelege intenția inițiatorilor, 
deoarece din text nu reiese dacă se dorește includerea prevederilor referitoare la finanțarea 
învățământului special într-un alt articol al legii educației, distinct de cel actual. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a menționat că ar fi indicată o amânare a 
dezbaterilor pentru a primi un punct de vedere mai bine fundamentat din partea ministerului. De 
asemenea, doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a precizat că deputații USR membrii ai 
Comisiei susțin inițiativa legislativă.  

Doamna deputat Lavinia Cosma a propus amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu a 

neglijat niciodată elevii din învățământul special, situația acestora fiind clarificată într-un articol 
distinct al Legii educației naționale nr. 1/2011. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost respinsă cu 8 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă și 3 abțineri.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a sugerat o analiză profundă din partea 
ministerului pentru a se stabili cu exactitate care dintre cele două forme de finanțare se 
dovedește a fioportună pentru învățământul special și a propus respingerea inițiativei. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 12 voturi pentru respingere, 3 
voturi împotrivă și 6 abțineri.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 292/201). 
 Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 99 alin.(6) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca, în fiecare unitate de 
învățământ cu personalitate juridică, să funcționeze un cabinet de consiliere psihologică, unde 
să-și desfășoare activitatea un psiholog școlar, care să aibă în evidență un număr de 400 de elevi, 
nu 800 așa cum este în prezent. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, inițiator, a afirmat că, apelând la serviciile 
unui asemenea cabinet din postura de părinte, a remarcat cât de important este pentru un elev 
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ajutorul specializat oferit de un psiholog profesionist. A susținut că nu se poate vorbi de 
eficiența consilierii psihologice în școlile din țara noastră în condițiile în care un astfel de 
specialist este obligat să consilieze un număr de 800 de elevi. Chiar și propunerea cuprinsă în 
textul inițiativei, de un psiholog la 400 de elevi, este una subdimensionată.   

Domnul secretar de stat Pentru Andea a subliniat importanța consilierii psihologice în 
unitățile de învățământ, însă a precizat că, în cazul în care propunerea legislativă ar fi adoptată, 
s-ar suplimenta numărul actual de posturi rezervate acestei specialități cu nu mai puțin de 4.080 
de locuri, ceea ce ar conduce la imposibilitatea salarizării acestora. Drept urmare, la acest 
moment, Guvernul nu poate susține o asemenea propunere. 

Doamna deputat Lavinia Corina Cosma a propus Comisiei revizuirea legislației în ceea ce 
privește consilierea școlară întrucât actualele prevederi legale se referă doar la consilierea 
psihologică, însă nu toți angajații cabinetelor de profil au această specializare. În consecință, a 
propus alcătuirea unei subcomisii în acest sens. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut propunerea doamnei deputat Lavinia 
Cosma, apreciind că este necesară suplimentarea posturilor de consilieri școlari, care să poată 
răspunde și necesităților de orientare în carieră. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a afirmat că școala românească se confruntă 
cu un deficit de personal de specialitate, cu precădere atunci când este vorba de psihologi, dar a 
admis faptul că actualele limitări financiare nu permit adoptarea propunerii legislative aflate în 
dezbatere. Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a considerat oportună propunerea de 
amânare a dezbaterilor pentru a se oferi Ministerului Educației Naționale posibilitatea de a 
întocmi o statistică a situației actuale, corelată cu necesitățile reale ale activității de consiliere 
școlară. 

Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterilor asupra propunerii legislative, cu 
trei săptămâni, a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. Subcomisia de lucru  este 
formată din următorii deputați: Camelia Gavrilă, Alina Teiș, Florica Cherecheș, Biro Zsolt 
Istavan, Lavinia Corina Cosma, Cristina Ionela Iurișniți.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu Propunerea de Recomandare a Consiliului privind un 

Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace. COM (2017) 563. 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat propunerea, menționând că 

elaborarea unui Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace contribuie la 
realizarea priorității UE în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții și oferă 
îndrumări în privința modului în care se pot institui programe de ucenicie care să funcționeze și 
să dea rezultate atât pentru ucenici, cât și pentru angajatori.  Programele de ucenicie sunt o 
formă de învățare la locul de muncă extrem de eficientă în cadrul învățământului profesional și 
tehnic, ele înlesnind tranziția de la educație și formare la viața profesională și asigurând 
competențele de care au nevoie angajatorii, în sensul sporirii competitivității și productivității 
întreprinderilor și a locurilor de muncă.  Obiectivul general este de a spori capacitatea de inserție 
profesională și dezvoltarea personală a ucenicilor și de a contribui la dezvoltarea unei forțe de 
muncă cu un nivel ridicat de competențe și calificări, adaptate la nevoile pieței muncii. 
Obiectivul specific este de a furniza un cadru coerent pentru programele de ucenicie, bazat pe o 
înțelegere comună a elementelor definitorii pentru calitate și eficacitate, ținând seama de 
diversitatea sistemelor de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) din statele membre.  La Alianța 
europeană pentru ucenicii (EAfA), lansată în 2013, au aderat 27 de state membre, prin asumarea 
de angajamente naționale, iar peste 200 de angajamente au venit din partea întreprinderilor, a 
partenerilor sociali, a furnizorilor de învățământ profesional și tehnic și a altor părți interesate, 
asigurându-se peste 700 000 de oferte de ucenicii, stagii și prime locuri de muncă. Începând din 
mai 2018, statele membre vor publica anunțuri de posturi vacante pentru ucenicii pe baza unui 
contract de muncă prin portalul EURES. În contextul cadrului strategic în domeniul educației și 
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formării profesionale (ET 2020), un grup de lucru privind învățământul profesional și tehnic 
alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, ai partenerilor sociali și ai furnizorilor de ÎPT, a 
elaborat 20 de principii directoare pentru programe de ucenicie și învățare la locul de muncă de 
înaltă performanță, care pun accentul pe patru teme: guvernanța la nivel național și implicarea 
partenerilor sociali; sprijinul pentru întreprinderile, în special IMM-urile, care oferă stagii de 
ucenicie; atractivitatea programelor de ucenicie și o mai bună orientare profesională; asigurarea 
calității în învățarea la locul de muncă. La nivel național, propunerea invită statele membre să 
promoveze implicarea activă a partenerilor sociali în proiectarea, guvernanța și punerea în 
aplicare a programelor de ucenicie, în concordanță cu sistemele relațiilor de muncă și cu 
practicile din domeniul educației și formării profesionale existente pe plan național. Cadrul 
propus va oferi un set de criterii care să asigure conceperea unor programe de ucenicie de 
calitate și eficace, permițând, în același timp, ca fiecare stat membru să stabilească ordinea de 
prioritate a diferitelor elemente ale acestor criterii în funcție de particularitățile și de nevoile 
diferite ale programelor naționale de ucenicie. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că, deși există o lege specială dedicată 
uceniciei, în toată țara s-au cheltuit, până în prezent, doar 60 de mii lei din totalul fondurilor 
alocate acestui tip de pregătire școlară. 

Doamna deputat Lavinia Cosma a apreciat că aspectul semnalat de domnul vicepreședinte 
Szabo Odon își are explicația în lipsa unui program de promovare a prevederilor legislative care 
reglementează domeniul în discuție. 

Analizând aspectele prezentate în Propunerea de Recomandare și cele din cadrul 
discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
unui proiect de opinie favorabil promovării Propunerii de Recomandare. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat.  
 
 La şedinţa Comisiei de marți, 14 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, 
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 
Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,  
Teiș Alina, Turcan Raluca - înlocuită de doamna deputat Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Tîlvăr Angel, Todor Adrian. 
 
 

Miercuri, 15 noiembrie 2017 
 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul de lucru a fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
            Dezbaterile au început cu prezentarea proiectului de lege. Domnul secretar de stat Dan 
Dumitrescu a prezentat succint ideile de bază și a afirmat că Ministerul Sănătății dorește să 
achiziționeze, în etapa următoare, un stoc de vaccinuri suficient de mare în vederea asigurării 
prevenirii sau combaterii epidemiilor, pentru a se evita eventualele discontinuități de 
aprovizionare.  
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           Domnul Pompiliu Diplan, reprezentantul Provita și al Asociației Părinților, a afirmat că 
structurile pe care le reprezintă ar putea fi de acord cu avizarea favorabilă a proiectului de act 
normativ doar în condițiile în care ar fi acceptate amendamentele depuse. Domnul Pompiliu 
Diplan a declarat că este împotriva vaccinării obligatorii, susținând că, până la această dată, nici 
un studiu serios n-a dovedit altceva decât validitatea statistică a acestei operațiuni, știindu-se, 
însă, destule cazuri în care vaccinarea a avut efecte adverse. A amintit faptul că România este 
semnatara Convenției de la Oviedo, care asigură sănătatea individuală a populației. A apreciat ca 
nefirească prevederea conform căreia unui elev nevaccinat i se interzice prezența la cursuri, în 
timp ce unul infectat cu virusul HIV nu este supus aceleiași interdicții. De asemenea, domnul 
Pompiliu Diplan a apreciat că obligativitatea vaccinării populației vine în contradicție flagrantă 
cu libertatea de conștiință, decizie și opțiune.  
          Domnul Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori, a precizat faptul că un 
drept individual fundamental este cel la consimțământul informat, care va fi încălcat în condițiile 
în care proiectul de lege este adoptat în forma inițiatorului. De asemenea, a subliniat faptul că 
România nu este pregătită financiar, la acest moment, pentru a putea pune în practică prevederile 
proiectului de act normativ. Domnul Costel Stanciu a subliniat că o astfel de lege ar reprezenta o 
mare problemă pentru școli, infrastructura celor mai multe dintre acestea nefiind una favorabilă 
implementării măsurilor. Prin obligarea părinților de a prezenta reprezentanților unității școlare 
adeverințe de vaccinare se condiționează nejustificat accesul la educație, deși elevi care, spre 
exemplu, sunt infectați cu virusul hepatitei B, nu sunt supuși acelorași condiționalități. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege nu 
condiționează accesul la învățământ, existând un calendar de recuperare în acest sens. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a solicitat reprezentanților Ministerului Sănătății 
precizări legate de oportunitatea înființării unor comisii de vaccinare și de rolul reprezentantului 
inspectoratului școlar județean într-o astfel de comisie, în condițiile în care există direcțiile 
județene de sănătate publică. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a făcut referire la subfinanțarea perpetuă a 
învățământului național și a precizat că nu este convins că proiectului de lege este oportun.  
         Domnul Mihai Rapcea, reprezentantul Asociației pentru dialog și solidaritate a avocaților, 
a specificat că Ministerul Sănătății nu a luat în discuție și analiză amendamentele depuse de 
către asociație la registratura instituției.  
 Doamna Amalia Șerban, director în cadrul Ministerului Sănătății, a precizat că măsurile 
cuprinse în textul proiectului vizează sănătatea generală a copiilor și că nu este prevăzută 
interdicția de a participa la cursuri a elevilor nevaccinați. S-a pronunțat ferm împotriva lăsării la 
latitudinea părinților a dreptului de a decide asupra sănătății copiilor și a făcut precizarea că rolul 
comisiilor județene de vaccinare este acela de a superviza și de a recomanda soluții, nu de a 
realiza vaccinarea efectivă. Îndoielile legate de calitatea vaccinurilor nu sunt justificate, aceasta 
fiind asigurată prin reglementările interne și prin cele comunitare. 
 Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a întrebat reprezentanții Ministerului Sănătății 
dacă au o evidență cu privire la copiii nevaccinați și la cauzele care au condus la aceasta. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat reprezentanții Ministerului 
Sănătății în ce măsură s-ar putea lua în calcul un acord prealabil al persoanei vaccinate. 
 Doamna director Amalia Șerban a precizat că o astfel de intenție s-a dovedit a fi 
ineficientă. S-a luat în considerare acest consimțământ prezumat având în vedere că informarea 
se face înainte părinților. Spre exemplu, la campania de rujeolă sunt între 20.000-40.000 de 
refuzuri pe lună la vaccinare, ceea ce înseamnă foarte mult având în vedere că au fost peste 7000 
de cazuri. După experiența din anul 2008, când a fost campania de vaccinare HPV și părinții au 
fost puși în ipostaza de a semna acordul de a-și vaccina copii, aceștia și-au pus întrebări cu 
privire la vaccinarea în sine, considerând că s-a cerut acordul scris pentru că este ceva în 
neregulă.  
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 Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că este greu ca părinții să știe să raporteze 
eventualele efecte adverse ale unui vaccin. De asemenea, a criticat mesajul transmis de medici 
cu ocazia campaniei de informare publică asupra importanței vaccinării, considerându-l ca fiind 
unul duplicitar. Domnul deputat Nicolae Georgescu a întrebat cum se va rezolva o situație 
ipotetică în care 25 de părinți se revoltă împotriva a doi elevi ai căror părinți refuză vaccinarea. 
 Domnul Mihai Rapcea a apreciat că există prevederi conform cărora elevului nevaccinat 
îi este aplicată măsura suspendării temporare a dreptului de a participa la cursurile școlare în 
cazul în care acesta este purtător al aceluiași virus care s-a dovedit a fi declanșatorul unei 
epidemii. Domnul Mihai Rapcea a specificat că modalitatea de a se declara o pandemie, prin 
ordin de ministru, este una îndoielnică, la fel ca și cea de autorizare a unui lot de vaccinuri doar 
pe baza prospectului și pe cea a avizului Agenției Europene a Medicamentului, fără o analiză a 
lotului în cauză. 
 Doamna director Amalia Șerban a precizat că în textul propunerii de act normativ nu este 
vorba de vaccinarea tuturor adulților, ci doar de cea a grupurilor de risc. O pandemie este 
declarată ca atare la nivel mondial, nicidecum la nivel național, ea fiind declarată de Organizația 
Mondială a Sănătății și nu printr-un ordin de ministru, făcând trimitere la reglementări clare în 
acest domeniu.    
 
           La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Sănătății: 
 - Dan Dumitrescu - secretar de stat 
 - Amalia Șerban - director 
 - Aura Stănescu - consilier 
 - Teodor Simion - consilier. 

Din partea Provita și Alianța Părinților 
 - Pompiliu Diplan  
 Din partea Asociația Pro Consumatori 
 - Costel Stanciu - președinte 
 Din partea Asociația Civică “Dreptate” 
 - Adrian Aciu   
 Din partea Alianța Părinților 

- Teodora Moldovan  
 Din partea Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților  
 - Mihai Rapcea. 
 
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 15 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,  Teiș Alina, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Tîlvăr 
Angel, Todor Adrian. 
 

În ziua de joi, 16 noiembrie 2017, 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 miercuri, 15 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 



7 
 

Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,  Teiș Alina, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Tîlvăr 
Angel, Todor Adrian. 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 


