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SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 februarie 2022 
 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  
Marți, 15 februarie 2022 

I. AVIZ 
1.  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. PLx. 21/2022. Aviz. CD - Cameră 
decizională.     

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului. PLx. 
409/2021. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională. CD - Cameră decizională.     

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 614/2021. Raport comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale. CD – Prima Cameră sesizată.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011. PLx. 547/2021. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. CD 
- Cameră decizională.     

III. DIVERSE 
Miercuri, 16 februarie 2022 

Documentare și analiză 
1. Raport privind starea învățământului preuniversitar din România - 2020-2021. 

R2/2022. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a Senatului. Inițiator: 
Guvern (ME).  C.D. + Senat – Cameră decizională. 

2. Raport privind starea învățământului superior din România - 2020-2021. R1/2022. 
Raport comun cu Comisia pentru învățământ 

Joi, 17 februarie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate 

 în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marti, 15 februarie 2022 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita, vicepreședintele 
Comisiei pentru învățământ. 
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Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca și procedură de lucru simplificată: aviz 
favorabil pentru PLx. 21/2022, raport comun de adoptare cu amendamente la PLx. 409/2021, 
raport preliminar de adoptare la Plx. 614/2021, iar ultimul punct al ordinii de zi, PLx. 547/2021, 
să fie amânat cu o săptămână, la cererea Grupului parlamentar al USR. 

Propunerea de amânarea cu o săptămână a PLx. 547/2021 a fost adoptată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 
Ședința a debutat cu dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice (PLx. 21/2022). 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 8 din Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul majorării cu 10% a salariului brut de bază pentru personalul 
didactic care îndeplinește funcția de profesor/antrenor la grupa de performanță din cadrul 
cluburilor sportive școlare și universitare. 

Domnul  secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru  a precizat că Ministerul Educației a 
susținut și susține în continuare salarizarea motivantă pentru personalul din învățământul 
preuniversitar dar, întrucât propunerea legislativă implică modificarea prevederilor bugetului 
de stat, este necesară fișa financiară, iar asupra inițiativei ar trebui să se pronunțe Ministerul 
Finanțelor. A menționat că impactul bugetar preconizat ar fi de 5 milioane lei pe an. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a propus un aviz favorabil asupra inițiativei. 
Domnul deputat Cristian Brian a menționat că, în momentul de față, acel spor de 10% 

luat de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar se datorează interacțiunii dintre 
profesor și părinți. În acest context, o anume categorie de profesori, cum ar fi profesorii de 
sport sunt defavorizați, și a recomandat premierea performanței pentru profesori antrenori  
printr-un al 13-lea salariu.  

Domnul vicepreședinte Atanasiu Onuţ Valeriu a explicat că nu doar profesorii din 
învățământul gimnazial sau liceal primesc această indemnizație, ci și învățătorii sau 
educatoarele. Este o idee bună ca și antrenorii să fie motivați financiar fiindcă, pe lângă 
pregătirea fizică, aceștia fac și consiliere cu tinerii care fac parte din echipă. 

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

 
Au urmat dezbateri asupra proiectului Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului (PLx. 409/2021). 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri pentru înlăturarea consecințelor negative în ceea ce 
privește capacitatea de funcționarea a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din punctul de 
vedere al deficitului de personal. În acest sens, se propune identificarea unor noi rute, 
alternative, cu aplicare etapizată, vizând domeniul formării personalului MAI, precum 
extinderea sistemului din care provin polițiștii, respectiv, din cadrul absolvenților programelor 
de master profesional organizate de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum 
și din rândul absolvenților programelor de studii postliceale pentru formarea agenților de 
poliție, organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. 
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Domnul  secretar de stat Florian  Lixandru  a menționat că Ministerul Educației susține 
inițiativa, având în vedere situația extraordinară și consecințele avute în vedere atunci când     
s-a propus această inițiativă. 

Domnul Valentin Minoiu a precizat că Ministerul Afacerilor Interne susține inițiativa și 
amendamentul privind masterul profesional care se va aplica în următorul an universitar 2022-
2023. În prezent, MAI se confruntă cu un deficit considerabil de personal, în condițiile în care 
exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor umane.  

Doamna deputat Luminița Barcari a susținut inițiativa ca fiind una foarte bună. A 
întrebat dacă un agent de poliție care are studii superioare și un master profesional în cadrul 
Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” poate fi trecut fără concurs în corpul ofițerilor 
sau are întâietate.  

Domnul Valentin Minoiu a răspuns că orice absolvent de studii superioare, care trece 
printr-un examen de admitere, organizat pe aceleași reguli ca și examenul de licență, care a 
trecut de examenul de admitere la masteratul profesional, a parcurs și a absolvit masterul 
profesional, va primi grad de ofițer, acesta fiind unul dintre scopurile urmărite de această 
ordonanță. Admiterea și școlarizarea la programul de masterat profesional vor avea același 
exigențe cerute pentru studiile de licență.  

Domnul deputat Cristian Brian a întrebat cum este apreciată activitatea profesională a 
agenților încadrați din sursă directă sau a celor care nu sunt absolvenți ai școlilor de agenți de 
poliție sau ai Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. În ultimii ani, structurile de forță 
ale Academiei au avut o reputație destul de bună și datorită rigorii studiilor acestor instituții, 
așadar cei care vor veni din afara școlilor de agenți de poliție sau ai Academiei pot fi primiți 
din exterior diferit.  

Domnul Valentin Minoiu a menționat că programul de master profesional nu este o 
alternativă relaxată, dimpotrivă, s-a constatat că cifra de școlarizare și capacitatea școlilor, 
inclusiv a Academiei, nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitul de personal de astăzi. În 
paralel cu organizarea programului de licență la Academie, s-a împrumutat acest model de a 
școlariza la nivel de master profesional absolvenți cu studii de licență la alte universități, care 
să parcurgă toate probele de la admiterea de la Academie pentru a avea într-un termen cât mai 
scurt noi agenți specializați. Lucrarea de disertație de la programul de masterat va fi un examen 
de absolvire pe aceleași principii urmărite și la repartiția de la studiile de licență. Deficitul de 
personal va exista în continuare, dar se va mai diminua.  

 Domnul deputat Gál Károly a sugerat ca măsură de rezolvare a deficitului de personal  
mărirea vârstei de pensionare a agenților din sistem.  
 Comisia, cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât emiterea unui raport comun de 
adoptare cu un amendament admis. 
 
 Ședința a continuat cu dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 614/2021). 
 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, în calitate de inițiator, a menționat că 
propunerea legislativă urmărește îmbunătățirea accesului la educație a copiilor care provin din 
grupuri vulnerabile din medii socio-economice marginalizate. Cel mai recent raport al Băncii 
Mondiale arată că aceste comunități marginalizate sunt stabilite în baza unor criterii precum 
educația, starea de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei, gradul de ocupare a forței de 
muncă și condițiile de locuire. Guvernul României a adoptat Strategia pentru îmbunătățirea 
situației romilor, document de referință în domeniul politicilor publice pentru romi. Una din 
soluțiile reale la problematica distinctă a copiilor și tinerilor romi este formarea și încadrarea 
de noi mediatori școlari, cât și încadrarea la nivelul inspectoratelor școlare din unele județe din 
țară a inspectorilor școlari pentru problemele acestei categorii de copii și tineri. Având în 
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vedere rata scăzută de absolvire a studiilor preuniversitare în rândul comunității rome, este 
necesară încadrarea unor mediatori școlari care să provină din rândul comunității și care să 
îndeplinească condiția absolvirii învățământului general obligatoriu, urmată de finalizarea unui 
curs de formare profesională, cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul 
Educației. A prezentat cele două amendamente discutate cu Ministerul.  
 Domnul secretar de stat Florin Lixandru a menționat că Ministerul Educației susține 
propunerea legislativă cu amendamentele transmise Comisiei, discutate cu inițiatorul.  
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus un raport de adoptare cu amendamentele 
propuse de inițiator. 
 Doamna deputat Olivia-Diana Morar a amintit despre sintagma „grupuri marginalizare 
din punct de vedere social-romi”, asupra căreia Consiliului Legislativ a semnalat că nu este 
previzibilă în lipsa unor criterii în baza cărora se pot identifica grupurile marginalizate din 
punct de vedere social și în lipsa unei proceduri care să prevadă cine și cum se determină 
apartenența unor persoane la această categorie, fiind necesară completarea proiectului în acest 
sens. 
 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a răspuns că la art. 205 alin. (6) din Legea nr. 
1/2011 se face trimitere la ”candidații proveniți din medii cu risc socioeconomic ridicat sau 
marginalizate din punct de vedere social - romi”. 
 Domnul deputat Brian Cristian a solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână, pentru 
a se putea consulta cu inspectorii de specialitate și cu oamenii din comunitățile marginalizate 
din teritoriu. 
 Comisia, cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, a înaintat Comisiei pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale un raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise. 
 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Ionel - Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Afacerilor Interne: 
 - chestor de poliție Valentin Minoiu - director general, Direcția Generală Management 
Resurse Umane. 
 

La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte - 
înlocuită de domnul deputat Dumitru Lucian Lungoci, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ 
Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, 
Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina 
Ciofu, Brian Cristian, Bulai Oana-Gianina, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius 
Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-
Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Mihai-
Laurențiu Polițeanu - înlocuit de domnul deputat Victor Ilie, Ana-Loredana Predescu, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 
   
 În zilele de miercuri, 15 februarie, și joi, 16 februarie 2022, Comisia a avut pe 
ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei.  
 

VICEPREȘEDINTE 
Aurel Nechita 


