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CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 

ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 26 martie 2020 

Nr. 4C-11/101 

 

PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 02, 03, 04 și 05 martie 2020 

 

În zilele de luni, 02 martie și marți, 03 martie 2020 lucrările Comisiei au avut pe odinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 

Miercuri, 04 martie 2020 

 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 21 de deputați, din totalul de 25 de 

membri ai Comisiei,  fiind absenți 4 deputați, după cum urmează: 

 - domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte - înlocuit jumătate de oră de domnul 
deputat Daniel Constantin, Grupul parlamentar al PNL 

 - doamna deputat Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR  

- doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită parțial de domnul deputat Știrbu Gigel, 

Grupul parlamentar al PNL 

- doamna deputat Elvira Șarapatin - înlocuită de domnul deputat Dănuț Păle,  Grupul 
parlamentar al PSD. 

 

 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  

 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

 - Ioana Lazăr - secretar general 
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 

- Monica Marinescu - consilier 

Din partea Consiliului Național al Elevilor 

- RareșVoicu - vicepreședinte 

- Andreea Păun - vicepreședinte 
Din partea Federației Naționale a Asociației de Părinți  

- Iulian Cristache - președinte. 

 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 02 martie și marți, 03 martie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 04 martie 2020 

A. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

I. RAPOARTE  

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011.Plx. 660/2019. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – 

Primă Cameră sesizată. 
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru 

modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 13/2020. Raport comun cu Comisia 

pentru transporturi și infrastructură. Termen: 20 februarie 2020. C.D. – Primă Cameră 

sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației 

naționale 1/2011. Plx. 671/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 

B. Ședință comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 

din Camera Deputaților și Senat 

Audierea domnului Marian Ionuț STROE - candidat la funcția de Ministru al 

Tineretului și Sportului. 

Audierea doamnei Cristina Monica ANISIE - candidat la funcția de Ministru al 

Educației și Cercetării.  
Joi, 05 martie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

  

 

A. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 

Cîmpeanu, președintele Comisiei, și doamna deputat Florica Cherecheș, vicepreședinte al 

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

prezenți. 

 

Ședința a debutat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (Plx. 660/2019). 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii interdicției persoanelor condamnate 

penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, de a 

ocupa anumite categorii de funcții în învățământul preuniversitar sau în învățământul 
universitar. Inițiativa a mai fost dezbătură în Comisie, ședință în cadrul căreia s-a recomandat 

inițiatorului să formuleze amendamente asupra textului. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a explicat că inițiativa 

legislativă vine în sprijinul ocrotirii valorilor învățământului românesc, prin sancționarea 

comportamentelor cadrelor didactice care încalcă normele de conduită în materie penală, adică 
acele norme care incriminează cele mai grave fapte ce aduc atingere societății. Doamna deputat 

Cristina-Ionela Iurișniți a amintit că, periodic, apar în spațiul public informații cu privire la acte 

de violență sau comportamente abuzive ale anumitor cadre didactice față de elevi/studenți. 

Doamna deputat Iurișniți a precizat că a depus aceleași amendamente atât la Comisia noastră, 

cât și la Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a amintit de avizul nefavorabil al 

Consiliului Economic și Social în care sunt prezentate motive clare și explicite în acest sens și 

a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a discuta inițiativa în ședință comună cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus amânarea dezbaterilor asupra 
propunerii legislative pentru două săptămâni.  

Propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
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Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea de urgență 

a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx. 

13/2020). 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare punerea în acord a prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011 cu 

dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.657 din 17 octombrie 2019, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.882 din 1 noiembrie 2019, anume stabilirea 
modalității de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în 

localitatea de domiciliu, pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport 

rutier, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care 

aceștia sunt școlarizați, precum și abrogarea prevederilor alin.(32), (33) și (34) ale art. 84. 

Doamna Ioana Lazăr, secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a 
precizat că Ministerul susține adoptarea ordonanței, al cărei scop este punerea în acord a 

dispozițiilor art. 84 alin.(3) din Lege educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, cu prevederile Constituției României, ca urmare a pronunțării Curții 

Constituționale prin Decizia nr. 657/2019. De asemenea, este în lucru hotărârea de Guvern prin 

care se realizează procedura de decontare a cheltuielilor transportului elevilor care sunt 
școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus un raport de respingere a 

inițiativei, întrucât au fost încălcate aspecte ce țin de reglementările legislative care presupun 

obligativitatea existenței avizului Consiliul Legislativ, există omisiuni de formulare ce ar trebui 
corectate într-o altă viziune, printr-o regândire a întregului proiect. 

 Domnul Rareș Voicu, vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor, a menționat că 

susține această reglementare și a propus amendarea art. II. 

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că susține inițiativa. 

La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputați Sorin-Dan Moldovan și Cristinel 
Romanescu. 

Amendamentele propuse au fost adoptate cu 12 voturi pentru și 9 abțineri. 

 Supus votului, proiectul de Lege a fost adoptat, cu amendamente admise, cu 12 voturi 

pentru și 10 abțineri. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a subliniat că raportul preliminar al Comisiei 
va fi transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

 

Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.83 

din Legea educației naționale 1/2011(Plx. 671/2019). 

 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligației Ministerului 

Educației și Cercetării și a inspectoratelor școlare de a asigura un psiholog școlar la un număr 

de 600 de elevi/300 de preșcolari. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus amânarea dezbaterilor asupra inițiativei 
legislative, deoarece aspectele propuse fac obiectul unei legi care se află la promulgare și care 

este în analiză la Curtea Constituțională. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a formulat un amendament în sensul ca fiecare unitate 

de învățământ cu personalitate juridică să aibă un consilier, iar pentru unitățile de învățământ 

mai mari de 700 de elevi să fie prevăzuți doi consilieri.  
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 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus la vot propunerea 

de amânarea a dezbaterilor. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 

celor prezenți. 
 

B. Ședință comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 

din Camera Deputaților Și Senat 

 

S-a continuat cu ședința comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 
din Camera Deputaților și Senat pentru audierea domnului Marian Ionuț Stroe, candidat la 

funcția de Ministru al Tineretului și Sportului. 

Lucrările au fost conduse de domnul prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților. 

 Domnul Marian Ionuț Stroe, candidat la funcția de Ministru al Tineretului și Sportului, a 
efectuat o scurtă prezentare a realizărilor pe care le-a înregistrat în cele trei luni de mandat, 

accentuând asupra modului în care a adoptat măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare 

pregătirii și participării sportivilor români la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo - 2020. 

Totodată, a dat asigurări că, în cazul în care își va putea continua mandatul, țara noastră se va 

achita în mod onorabil de obligațiile ce-i revin ca stat coorganizator al Turneului final al 
Campionatului European de Fotbal, ediția 2020, și de organizarea în bune condiții a 

Campionatului Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret. De asemenea, a asigurat membrii 

Comisiilor că va depune toate eforturile pentru revitalizarea sportului de masă, pe care-l 

consideră a fi baza sportului de performanță. În domeniul politicilor de tineret, domnul Marian 
Ionuț Stroe a precizat că a reluat dialogul cu structurile reprezentative de/pentru tineret, a 

revitalizat Consiliul Consultativ pe probleme de Tineret. Totodată, a menționat că intenționează 

să restructureze Strategia pentru Tineret 2021-2027 și că va face o țintă majoră din atragerea de 

fonduri europene. A precizat că intenționează să promoveze un proiect de hotărâre de guvern 

pentru adoptarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 146/2002 privind regimul 
juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București și al Fundației Naționale 

pentru Tineret. 

 La audieri au adresat întrebări următorii deputați și senatori: Gheorghe Marin, Camelia 

Gavrilă, Mihaela Huncă, Doru-Adrian Pănescu, Vasile Cîtea, Constantin-Bogdan Matei și 

Lóránd Turos. 
 În urma audierii, Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Marian Ionuț Stroe 

la funcția de ministru al Tineretului și Sportului, cu 22 voturi pentru avizare favorabilă, 5 voturi 

împotrivă și o abținere. 

  

 Lucrările au continuat cu audierea doamnei Cristina Monica Anisie, candidat la 

funcția de ministru al Educației și Cercetării. 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Liviu Marian Pop, președintele Comisiei 

pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat. 

 Doamna Cristina Monica Anisie a făcut o prezentare a mandatului pe care l-a deținut ca 

titular al portofoliului educației și cercetării, mandat care cuprinde aspecte legate de: procedura 
de editare a manualelor școlare, eficientizarea activității cadrelor didactice,  debirocratizarea 

sistemului, simplificare a procedurilor de evaluare ARACIP. Totodată, pe perioada mandatului, 

au fost adoptate unele măsuri în sprijinul învățământului dual și al celui tehnic. 

 La audieri au adresat întrebări următorii deputați și senatori: Robert Nicolae Turcescu, 

Camelia Gavrilă, Doru-Adrian Pănescu, Virginel Iordache, Cristina-Ionela Iurișniți, Sorin-Dan 
Moldovan, Alina Teiș, Liliana Sbîrnea, Liviu Marian Pop, Vasile Cîtea, Mihaela Huncă, 
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Theodora Șotcan, Szabo Odon, Constantin-Bogdan Matei, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mihnea-

Cosmin Costoiu, Anton Anton. 

În urma audierii, Comisiile au avizat negativ candidatura doamnei Cristina Monica 
Anisie la funcția de ministru al Educației și Cercetării, cu 16 voturi pentru aviz favorabil, 14 

voturi împotriva avizului favorabil și 3 abțineri. 

 

În ziua de joi, 05 martie 2020 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu individual 

asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 

 

PREȘEDINTE 

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


