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Marţi, 08 septembrie 2009 
Studiu individual asupra proiectului Legii educaţiei naţionale. 

 
 

Miercuri, 09 septembrie 2009 
8.30 -14.00  - Studiu individual asupra proiectului Legii educaţiei naţionale. 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, după cum 

urmează: 
 - doamna Monica Maria Iacob-Ridzi  – Grupul Parlamentar al PD-L; 
 - doamna deputat Csilla-Mária Petö - Grupul Parlamentar al UDMR. 
 - doamna deputat Maria Stavrositu - Grupul Parlamentar al PD-L. 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - doamna Ecaterina Andronescu - ministru 

De la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 
- domnul Liviu Dragnea - preşedinte 

 De la Asociaţia Comunelor din România 
 - domnul Emil Drăghici – preşedinte 
 - doamna  Mariana Gâju – prim vicepreşedinte  
 - domnul Nicolae Pandea – secretar 
 De la Asociaţia Oraşelor din România 

- domnul Alexandru Toader – secretar 
- domnul Sorin Ghiţă – vicepreşedinte  
- domnul Gheorghe Ciucă 
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 - domnul Dumitru Alecu  
 De la Asociaţia Municipiilor din România 
 - domnul Gheorghe Falcă - preşedinte 
 - domnul Tudor Pendiuc - preşedinte executiv  
 - domnul Mircea Gheorghe Hava – vicepreşedinte 

 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 

 
 15.00 – 18.00 - Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a Senatului.  
 Tema de dezbatere: Proiectul Legii educaţiei naţionale. 
 Invitat: Doamna prof. univ. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU – Ministrul 
educaţiei, cercetării şi inovării 
 Sala Nicolae Iorga, etaj P. 
 
 

Lucrările şedinţei Comisiilor reunite au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Camera Deputaţilor.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că deputaţii şi senatorii pot 
depune amendamente asupra proiectului Legii educaţiei naţionale, dar rămâne la 
latitudinea Guvernului dacă acestea vor fi adoptate sau nu.  
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a prezentat noutăţile aduse prin proiect faţă 
de legea în vigoare. Astfel, directorii din învăţământul preuniversitar vor fi produsul unui 
concurs la nivel de consiliu de administraţiei al şcolii, care va fi validat printr-o decizie, 
mai ales din punct de vedere al legalităţii desfăşurării – aviz al primarului şi al 
inspectorului şcolar general.  
 În ceea ce priveşte resursele în acest sistem al descentralizării, acestea urmează 
elevul, iar finanţarea este de bază, complementară şi suplimentară. Finanţarea de bază este 
defalcată din bugetul central către bugetele locale. Şcoala trebuie sa realizeze proiectul de 
buget propriu în maxim 30 de zile de la adoptarea bugetului de stat, buget care apoi trebuie 
înaintat consiliilor locale. Finanţarea complementară este din bugetele locale şi acoperă 
cheltuielile curente, de investiţii, reabilitare, consolidări etc. conform unei strategii a 
consiliilor locale. Finanţarea de bază şi cea complementară sunt cuprinse în bugetul 
unităţii de învăţământ, derulat prin consiliul de administraţie. Finanţarea suplimentară este 
atrasă prin proiecte, sponsorizări, parteneriate şi nu grevează finanţarea de bază şi pe cea 
complementară.  
 Legat de fluxul şcolar şi reţeaua şcolară, doamna ministru a precizat că dreptul de a 
iniţia o unitate şcolară îl are consiliul local, cu avizul inspectoratului şcolar, prin hotărâre a 
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consiliului local în cazul învăţământului primar şi gimnazial şi prin hotărâre a consiliului 
judeţean în cazul învăţământului liceal. Această decizie de înfiinţare a unei unităţi şcolare 
trebuie să ţină cont de nevoile localităţilor şi de resursele umane pregătite, care dau cifra 
de şcolarizare.  
 Referitor la Curriculum, doamna ministru Ecaterina Andronescu a arătat că acesta 
este 60% din Curricumul naţional, prin trunchiul comun, 20% din curricumul diferenţiat şi 
20% din curriculum la decizia locală, pentru a creşte componenta de decizie pe baza 
caracteristicilor locale.  
 Cu privire la resursele umane, doamna ministru Ecaterina Andronescu a menţionat 
că procesele de recrutare şi cel de sistematizare trebuie să se realizeze la nivelul unităţii de 
învăţământ sau la nivelul mai multor unităţi, în caz că acestea constituie un consorţiu.  
Această măsură s-a luat pentru a reduce numărul de suplinitori şi de navetişti şi pentru a 
crea stabilitatea sistemului.  
 Reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România au precizat că, deşi au existat 
numeroase proiecte, la care s-au făcut modificări zilnic, tot mai există multiple greşeli, atât 
de formă cât şi de conţinut, în unele situaţii fiind inaplicabil, precum în cazul articolelor 32 
şi 168. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că învăţământul are anumite 
particularităţi care se doresc a fi respectate prin acest proiect de lege, iar dacă acestea nu ar 
fi luate în consideraţie, prin descentralizare s-ar crea confuzii. 
 Reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România au subliniat că au două obiecţii 
asupra conţinutului acestui proiect: referitor la componenţa consiliului de administraţie (în 
lege este 50% cadre didactice şi restul părinţi, elevi, reprezentanţi ai administraţiei locale; 
se doreşte o treime din fiecare categorie) şi în ceea ce priveşte finanţarea liceelor – acestea 
sunt concentrate la oraşe, elevii vin de la localităţile din jur, dar transferul de bani nu este 
realizat.  
 Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România au specificat că finanţarea 
complementară este 100% din bugetul consiliilor locale, fapt ce constituie foarte mult din 
totalul acestuia, dar, cu toate acestea inspectoratul şcolar asigură controlul administrativ. 
De aceea, acest mecanism trebuie corectat. În ceea ce priveşte baza materială, statul a dat 
şcolile consiliilor locale, care, conform proiectului, le va da consiliilor de administraţie, 
ceea ce va genera conflicte. Proiectul prevede construirea de cantine pentru elevi şi 
studenţi din bugetul de stat şi bugetul local, ceea ce constituie o nouă cheltuială. Din textul 
proiectului nu reiese foarte clar cine va plăti cheltuielile ocazionate de achiziţionarea 
manualelor şcolare. Inspectoratele şcolare trebuie să angajeze specialişti pentru realizarea 
licitaţiilor şi asigurarea respectării normelor; o nouă cheltuială suplimentară. O altă situaţie 
ce trebuie rectificată este cea referitoare la planul de şcolarizare, care nu trebuie să fie o 
atribuţie a consiliului local. Pe de altă parte, atribuţiile inspectoratului şcolar nu sunt 
conforme cu responsabilităţile acestuia în ceea ce priveşte patrimoniul, iar principiile 
descentralizării nu se regăsesc în textul legii. Conform proiectului, directorul este 
ordonator terţiar de credite. În acest caz, acesta ar trebui să aibă legătură cu consiliul local, 
dar el este numit de inspectorul şcolar.  
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 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că resursele defalcate din bugetul 
central merg spre cele locale, iar directorul este decis de comisia de concurs a consiliul de 
administraţie, consiliu din care face parte un reprezentant al consiliului local. Este de 
acord ca punctul o) de la articolul privind inspectoratul şcolar să fie eliminat.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că parlamentarii sunt cei 
care, în această etapă, mai pot amenda acest proiect pe care Guvernul îşi va asuma 
răspunderea şi a propus să se treacă la a doua parte a şedinţei, anume la exprimarea 
punctelor de vedere ale deputaţilor şi senatorilor celor patru Comisii reunite.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că descentralizarea se poate face numai cu 
resurse, printr-o etapizare. Această lege nu este ceea ce doresc consiliile locale în 
totalitate, ci doar în proporţie de 80%, fiind o formă perfectibilă.  
 Domnul deputat Răzvan Mustea a indicat faptul că trebuie corectate deficienţele din 
sistem. O reformă nu se poate face pas cu pas, ci dintr-o dată, la fel ca şi descentralizarea. 
Nu există semi-descentralizare, iar toţi factorii implicaţi trebuie să-şi asume 
responsabilităţi.  
 Domnul senator Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului a Senatului, a întrebat reprezentanţii celor 
trei asociaţii prezente la dezbateri dacă în urma discuţiilor pe care le-au avut cu 
reprezentanţii ministerului pe tema acestei legi, au apărut modificări.  
 Domnul Liviu Dragnea, preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 
România, a menţionat că au existat multiple discuţii şi negocieri cu reprezentanţii 
Guvernului şi o bună comunicare cu doamna ministru Ecaterina Andronescu.  
 Domnul prof. univ. dr. Mihail Hărdău, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului, a întrebat dacă există o evaluare a situaţiei privind 
comasarea şcolilor la nivel de comună. 
 Reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România au precizat ca nu există o astfel 
de evaluare.  
 Domnul deputat Victor Cristea a menţionat că susţine punctul de vedere al 
reprezentanţilor celor trei asociaţii participante la dezbateri.  
 Domnul deputat Vasile Berci a arătat faptul că legea este foarte stufoasă, o parte din 
prevederile cuprinse putând fi rezolvate prin hotărâri de Guvern şi ordine, iar asumarea 
răspunderii este o soluţie nefastă. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a remarcat faptul că această dezbatere 
a fost utilă tuturor celor prezenţi, dând ocazia unei noi lămuri asupra unor aspecte din 
textul legii. 

 
În ziua de joi, 10 septembrie 2009, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectului Legii educaţiei naţionale. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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