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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 12 septembrie 2017 
Nr. 4c-9/236 
 

SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 05, 06 și 07 septembrie 2017 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 05 septembrie 2017 
I. RAPORT 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2017 
privind modificarea art.VIII alin,(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 248/2017.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
Plx. 197/2017.  

II. DIVERSE 
Miercuri, 06 septembrie 2017 și joi, 07 septembrie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 05 septembrie 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.  

Lucrările ședinței au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art. VIII alin,(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (PLx. 248/2017). 

Proiectul de lege are obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art. VIII din OUG 
nr.96/2016, în sensul că, prin derogare de la prevederile art.158 alin.(4) și (5) din Legea 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile doctorale își mențin acreditarea 
până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019, 
astfel încât acestea să poată organiza examene de finalizare a studiilor doctorale și să poată 
emite diplome și titluri universitare recunoscute de Ministerul Educației Naționale. 
Demersul legislativ vizează rezolvarea blocajului întâmpinat de școlile doctorale în ceea ce 
privește finalizarea studiilor de către studenții doctoranzi care și-au încheiat tezele de 
doctorat, dar și organizarea examenelor de admitere la studii universitare de doctorat pentru 
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anul 2017-2017. Totodată, se urmărește asigurarea calității și a condițiilor optime pentru 
desfășurarea procesului de învățământ în cadrul ciclului de doctorat in anul universitar 
2017-2018. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul și ministerul susțin 
adoptarea proiectului de lege și a arătat că, în conformitate cu prevederile OUG nr.96/2016, 
școlile doctorale își mențin acreditarea până în octombrie 2017. Astfel, după această dată, 
școlile doctorale nu mai pot organiza examen de admitere, nu mai pot organiza susținerea 
tezelor de doctorat. De aceea, se intră într-un blocaj și ar trebui să își înceteze activitatea. 
Prin această nouă ordonanță, Guvernul prevede ca acreditarea școlilor doctorale să fie 
menținută până în octombrie 2019, astfel încât să se poată realiza și acreditarea printr-o 
instituite specializată.  

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a întrebat care sunt instituțiile responsabile 
care nu și-au respectat atribuțiile și din cauza cărora s-a ajuns la acest blocaj al școlilor 
doctorale. 

Doamna deputat Raluca Turcan a subliniat faptul că, dacă se respinge ordonanța, se 
creează un vid legislativ care va afecta studenții și cadrele didactice. A propus să se 
organizeze o dezbatere la care să fie invitat ministrul educației naționale care să prezinte 
calendarul desfășurării procesului de acreditare a școlilor doctorale. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că această ordonanță de urgență a 
fost impusă și solicitată de toate universitățile din România pentru deblocarea situației 
create cu școlile doctorale. A propus ca la dezbaterea la care va fi invitat ministrul educației 
să fie invitați și reprezentanții ARACIS.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că s-a realizat un proiect al 
unei invitații către domnului Liviu Marian Pop, Ministrul Educaţiei Naționale, pentru luna 
septembrie, la o dată care se va stabili de comun acord, cu abordarea unor teme de discuții 
referitoare la învățământul preuniversitar și superior. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea proiectului de lege. Totodată, 
a propus ca, după dezbaterea la care să participe reprezentanții Ministerului Educației 
Naționale și ai ARACIS, să se facă o inițiativă legislativă a membrilor Comisiei pe această 
temă. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus să se facă o întâlnire separată de cea privind 
învățământul preuniversitar cu ARACIS și MEN. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că toate observațiile făcute sunt 
pertinente și a fost de părere că la dezbaterea care va avea loc să se analizeze și legea 
calității în învățământ, pe lângă acreditarea școlilor doctorale. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 197/2017).  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea introducerii 
cursurilor de prim-ajutor ca disciplină obligatorie de studiu în învățământul preuniversitar. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative și a 
arătat că în Comisie s-a stabilit o cutumă ca orice inițiativă care propune noi discipline de 
învățământ să fie respinsă, deoarece acest lucru nu se face prin modificarea Legii nr.1/2011. 
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 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că, având în vedere faptul că 
inițiatorii propunerii sunt senatori PNL, Grupul PNL se va abține de la vot, dar susțin 
propunerea domnului vicepreședinte Szabo Odon.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus cu 14 voturi pentru respingere și 4 abțineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- planurile-cadru şi programele şcolare, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în 
învăţământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei, făcând parte din 
legislaţia subsecventă, nu prin lege. Art. 66 alin. (2) al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, prevede că În cadrul Curriculumului naţional, 
ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurile-
cadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al 
echităţii, cât şi principiul relevanţei şi al descentralizării; 

- curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachetele disciplinare opționale 
de la nivel național, regional și local, cât și din pachetele disciplinare opționale de la nivelul 
unității de învățământ. Astfel, curriculumul la decizia școlii se stabilește de consiliul de 
administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor și părinților, ținând cont 
de resursele disponibile; 
 - obiectul și conținutul inițiativei reprezintă un aspect util și necesar pentru pregătirea 
elevilor și poate fi realizat prin cursuri opționale ce țin de competența școlilor, dar nu poate 
avea statutul unei discipline obligatoriu.  

 
La punctul Diverse, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că se va 

transmite o invitație domnului Liviu Marian Pop, Ministrul Educaţiei Naționale, pentru luna 
septembrie, cu abordarea următoarelor teme de discuții: 

- inițiative legislative pe care Ministerul Educației Naționale le are în vedere pentru 
perioada următoare 

- problematica manualelor școlare 
- strategii de continuare a programului After School 
-  situația încadrării cadrelor didactice la început de an școlar 
- condiții de funcționare a unităților de învățământ (statistici, dificultăți, soluții) 
- situația fondului de burse și a locurilor de cazare în căminele universitare. 
Pentru luna octombrie 2017, se va organiza o dezbatere referitoare la evaluarea 

universităților din România, a școlilor doctorale și la modul în care ARACIS își îndeplinește 
atribuțiile în acest sens, dezbatere la care să participe și reprezentanți ai Agenţiei Române 
pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS) și a domnului Liviu Marian 
Pop, Ministrul Educaţiei Naționale. 
  
 De asemenea, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a informat membrii 
Comisiei despre solicitarea Camerei de Comerț Româno - Germană (AHK România) și a 
Grupului de Lucru Româno - German pentru Învățământ Profesional de a supune atenției 
modificările propuse pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Comisia a hotărât invitarea 
la ședința Comisiei și  prezentarea punctul de vedere a Camerei de Comerț Româno - 
Germană (AHK România) când va fi luată în dezbaterea ordonanța menționată. 
 În continuare, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat solicitarea 
MSD România de a prezenta Campania de conștientizare privind cancerul de col uterin și 
importanța imunizării în lupta cu cancerul și bolile asociate infecției HPV. În funcție de 
agenda viitoare a Parlamentului, se va stabili o întâlnire a reprezentanților MSD România cu 
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membrii Comisiei, pentru a prezenta rezultatele campaniei ”Protejează-i aripile!”, alte 
programe de prevenție a cancerului și a bolilor asociate infecției HPV și pentru a integra 
problematica studiului menționat în contextul informării și educației pentru sănătate a tinerei 
generații.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că aceste dezbateri vor 
avea loc, în funcție de agenda Comisiei, în ziua de miercuri.  
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat. 
 
 La şedinţa Comisiei de marți, 05 septembrie2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma 
Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat:  Anton Anton.  
 
 
  În ziua de miercuri, 06 septembrie 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, 06 septembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-
Istvan, Cîmpeanu Sorin, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, 
Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Anton Anton, Szabo Odon, 
Moldovan Sorin Dan. 

 
 În ziua de joi, 07 septembrie 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 joi, 07 septembrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-
Istvan, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, 
Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Anton Anton, Szabo Odon, 
Cîmpeanu Sorin,  Moldovan Sorin Dan. 

 
PREȘEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


