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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 22 mai 2018 
Nr. 4c-9/162 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2018 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 24 aprilie 2018 
ȘEDINȚĂ COMUNĂ  

împreună cu  următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități  
și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al 
statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Plx. 428/2017. 
Raport comun Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. Termen: 28 noiembrie 2017. C.D. – Cameră decizională. 

ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
I. RAPOARTE 

1. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 181/2017. Raport. Procedură de urgență.  Termen: 14 februarie 
2018. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 75/2018. Raport. Termen: 25 aprilie 2018. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 25 aprilie și joi, 26 aprilie 2018  

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 24 aprilie 2018 
Ședință comună  

 
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, președintele Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 Domnul președinte Eugen Nicolicea a prezentat conținutul propunerii legislative, 
menționând că este vorba despre transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele 
Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului și în 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele 
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Mihai I al României" din municipiul Timişoara. De asemenea, a atenționat asupra faptului că, 
în forma în care este redactată, propunerea legislativă nu poate fi adoptată, deoarece, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, un bun care trece din domeniul public al statului 
în domeniul privat al statului și al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României" nu poate avea doi proprietari. În consecință, este 
necesară o procedură care presupune două etape: mai întâi se trece bunul imobil din domeniul 
public al statului și administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al 
statului și administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara. Apoi, în etapa a doua, se transferă 
acest bun, cu titlu gratuit, în proprietatea privată noului beneficiar, care în cazul de față 
urmează să fie tot Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara. 
            Domnul președinte Eugen Nicolicea a precizat că, la o eventuală sesizare a Curții 
Constituționale a României, s-ar putea interpreta că legea este neconstituțională, deoarece, 
conform prevederilor constituționale, o lege reglementează la nivel general și nu pentru cazuri 
particulare. A subliniat faptul că, în cazul de față, nu avem de-a face cu o astfel de speță, 
întrucât vorbim de modalitatea de trecere a unui bun aflat în domeniul public al statului în 
domeniul privat al aceluiași proprietar, procedură legală foarte clar fundamentată de 
prevederile Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șisești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.  
           Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport, a subliniat faptul că, dincolo de abordarea strict juridică a conținutului 
propunerii legislative aflate în dezbatere, aspect care ține de expertiza Comisiei juridice, 
membrii comisiilor reunite au datoria de a se concentra și asupra utilității educaționale a 
acestui demers, iar interesul studenților și al cercetării științifice din mediul academic trebuie 
să prevaleze întotdeauna. Activitatea educațională de tip universitar, cât și cercetare științifică 
specifică mediului academic implică o bază materială adecvată, stațiuni de cercetare, dotări 
corespunzătoare.  
           Domnul președinte Eugen Nicolicea a propus modificarea titlului inițiativei legislative, 
astfel încât acesta să corespundă rigorilor impuse de tehnica legislativă și de prevederile legale 
în vigoare. Supusă la vot, propunerea de modificare a titlului inițiativei legislative a fost 
aprobată cu unanimitatea voturilor membrilor comisiilor reunite prezenți la lucrările ședinței.    

S-a propus, de asemenea, modificarea articolului 1 al propunerii legislative. Cu 
unanimitate de voturi, propunerea de reformulare a articolului 1 a fost adoptată. 

S-a propus amendarea articolului 2 în sensul în care se stabilește, cu o mai mare 
acuratețe, care sunt activitățile cărora terenurile care fac obiectul prezentei reglementări le 
sunt destinate. Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat. 

S-a propus amendarea articolul 3 pentru a se stabili atât caracterul inalienabil al 
terenurilor care urmează să treacă, în final, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, cât 
și interzicerea schimbării obiectului de activitate cărora acestea le-au fost, inițial, destinate. Cu 
43 de voturi pentru, 4 abțineri și 3 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat. 

Domnul deputat Marton Arpad a propus ca articolului 5 prin care se stabilește că, în 
cazul nerespectării prevederilor articolului 3, bunurile care fac obiectul de reglementare al 
inițiativei legislative se reîntorc în proprietatea statului, să devină alin (2) al articolului 4. Cu 
unanimitate de voturi, articolul 4 a fost adoptat, cu amendamentele propuse. 
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De asemenea, s-a propus amendarea articolului 5, în noua sa formulare, prin 
introducerea unui nou alineat, alin.(2), prin care se prevede scutirea de taxe pentru publicitate 
imobiliară a bunurilor imobile care urmează să treacă în proprietatea Universității de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul 
Timişoara. Cu unanimitate de voturi, propunerea de amendare a articolului 5 a fost adoptată. 
S-a supus la vot articolul 5, în forma rezultată în urma amendamentelor adoptate. Cu 
unanimitate de voturi, articolul 5 a fost adoptat. 

S-a propus amendarea articolului 6 al propunerii legislative, în sensul punerii în 
corelație a termenelor de intrare în vigoare a prevederilor acesteia cu intențiile inițiatorilor. Cu 
unanimitate de voturi, articolul 6 a fost adoptat în forma propusă. 

S-a supus la vot adoptarea propunerii legislative cu amendamentele adoptate. Cu 46 de 
voturi pentru și 4 abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată cu amendamente. 
       
                       Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Claudiu Sorin Roșu-Mareș - secretar de stat 
- Gheorghe Lăcătușu  - consilier superior. 

 
Ședința a fost condusă de doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei. 
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
 
Lucrările au debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 75/2018). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat conținutul propunerii 

legislative care are drept obiectiv sprijinirea elevilor de naționalitate română care studiază în 
afara granițelor țării în a susține examenul de bacalaureat în limba maternă, cu respectarea 
legislației existente în țările în care aceștia trăiesc și studiază.   

Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că punctul de vedere al Guvernului 
este favorabil, sub rezerva efectuării unei analize asupra impactului financiar pe care o astfel 
de lege l-ar presupune.  

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a anunțat că Grupului parlamentar al PNL 
susține propunerea legislativă, cu propunerea ca la elaborarea metodologiei de organizare a 
unui astfel de examen de bacalaureat Ministerul Educației Naționale să colaboreze cu 
Ministerul Afacerilor Externe. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut propunerea făcută de domnul deputat 
Sorin Dan Moldovan. Supus la vot, amendamentul formulat a fost adoptat cu unanimitatea 
voturilor membrilor prezenți. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentul admis.           

Dezbaterile au continuat cu analiza Cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea 
și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Plx. 181/2017). 



4 
 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat faptul că observațiile formulate în 
cererea de reexaminare sunt corecte, propunând amendarea textului legii, prin introducerea 
unui nou articol, art.311.  

Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roșu-Mareș a subliniat faptul că Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale dorește să se implice în susținerea învățământului cu profil 
agricol. Pentru a se realiza acest lucru este necesară baza legală care să-i permită să facă 
investiții și să-i confere posibilitatea de a controla ce se întâmplă, ulterior, cu investițiile pe 
care le face în acest domeniu. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că în procedura de reexaminare a 
unei legi se pot aduce modificări și completări doar în concordanță cu solicitările formulate de 
Președinte. În acest sens, a propus Comisiei un raport de adoptare cu amendamentele 
formulate, care sunt în consens cu solicitările Președinției României. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a amintit că anul trecut, în cadrul dezbaterilor, a 
adresat două întrebări reprezentantului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 
care solicita să i se comunice sumele alocate de această structură pentru susținerea 
învățământului de profil, iar răspunsul a fost că ministerul în cauză nu se poate implica în 
susținerea financiară a acestui sector. De asemenea, a dorit să afle de ce nu se aplică aceeași 
strategie și pentru susținerea materială a celorlalte licee agricole, dar și, spre exemplu, a 
liceelor cu profil sportiv.  
              Doamna președinte Camelia Gavrilă a atras atenția asupra faptului că, în timp ce 
liceele sportive sunt licee vocaționale, cu un profil clar definit, în cazul liceelor tehnologice 
există un mozaic de specializări. Aceasta este motivul pentru care colaborarea 
interministerială este posibilă în cazul acelor licee cu profil preponderent agricol, deci nu și 
licee agricole cu profil mozaicat, și nu este posibilă în cazul învățământului vocațional, căruia 
i se circumscriu și liceele cu profil sportiv, a căror susținere financiară cade în sarcina directă 
a Ministerului Educației Naționale. 
            Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roșu-Mareș a precizat că, fără modificările 
actuale aduse Legii educației naționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu avea 
pârghiile legale pentru a finanța domeniul și nici nu putea urmări eficiența investițiilor făcute. 

În urma dezbaterii, Comisia, cu 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a propus 
aprobarea Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii cu amendamentele 
admise.  
 

În continuarea ședinței, s-a trecut la punctul Diverse. 
Domnul deputat Adrian Todor, coordonator al subcomisiei pentru analiza situației 

Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea, a precizat că, în urma analizei 
temeinice și riguroase a punctelor de vedere primite de la Ministerul Educației Naționale, 
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
subcomisia a constatat următoarele: 
          - Hotărârea  nr.30 din 30.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea 
de desființare prin divizare totală a Liceului Tehnologic „Henri Coandă” și a Liceului 
Tehnologic „Oltchim” începând cu anul școlar 2018-2019 este un act administrativ adoptat în 
concordanță deplină cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 și cu Metodologia 
privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 
evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, anexă a OMEN nr.5472/07.11.2017; 



5 
 

- în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, „Organizarea rețelei 
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului 
local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului 
școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz.”. În cazul de față, se constată că 
Inspectoratul Județean Școlar Vâlcea a emis, în concordanță cu atribuțiile care-i revin în 
organizarea rețelei școlare locale, avizul conform pentru organizarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului 
Râmnicu Vâlcea. La baza deciziei Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Vâlcea au stat următoarele argumente: scăderea permanentă a numărului de elevi în cazul 
Liceului Tehnologic „Henri Coandă”; depășirea bugetului pe cost standard pe anul 2017 
(cu 4%) la cheltuielile de personal în cazul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”; existența la 
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea a unui număr suficient de mare de licee cu profil 
exclusiv tehnologic; diminuarea, constantă de la an la an, a numărului absolvenților clasei a 
VIII-a; eficientizarea costurilor, a cheltuielilor destinate funcționării învățământului în 
municipiul Râmnicu Vâlcea la standarde de calitate.        
 - de asemenea, din aspectele comunicate de către Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea, se constată că Liceului Tehnologic „Henri Coandă” a înființat clase cu profil diferit 
față de profilul/specializările care au consacrat inițial această instituție. 
 - Ministerul Educației Naționale a subliniat că faptul că rata de promovabilitate la 
examenul național de bacalaureat din sesiunile iunie-iulie 2016 și 2017 la nivelul liceului 
a fost sub 30%, în condițiile în care rata generală a promovabilității în județul Vâlcea a fost 
de 70,98%.  

Având în vedere toate argumentele menționate anterior, precum și faptul că atât elevii, 
cât și cadrele didactice afectate de desființarea prin divizare totală a celor două unități de 
învățământ preuniversitar urmează a fi redistribuite către alte unități școlare, subcomisia a 
apreciat că nu există niciun temei pentru invocarea unor acțiuni arbitrare sau abuzive nici din 
partea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și nici din partea Inspectoratului 
Județean Școlar Vâlcea în speța semnalată. Astfel, interesul superior al elevului ca principiu 
pedagogic esențial în organizarea demersului educațional nu a fost încălcat, elevii fiind 
redistribuiți la alte licee, urmând profilul și specializarea la care erau înregistrați și urmând să 
continue traseul dorit pentru educație și formare profesională. 
 Urmare celor constatate, subcomisia special constituită pentru analizarea aspectelor 
semnalate în memoriu a întocmit, în urma ședințelor desfășurate, un proces verbal cuprinzând 
concluziile desprinse pe baza evaluării datelor avute la dispoziție, a materialelor și a propriei 
analize și interpretări. 

Analizând conținutul procesului verbal primit spre dezbatere și aprobare, membrii 
Comisiei au constatat atât deplina legalitate în care au fost emise actele administrative de 
desființare prin divizare totală a unităților de învățământ preuniversitar vizate, cât și soliditatea 
argumentelor care au stat la baza acestor decizii. Drept urmare, raportul prezentat de 
subcomisia special constituită în acest sens a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
           La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Claudiu Sorin Roșu-Mareș - secretar de stat 
- Gheorghe Lăcătușu  - consilier superior. 
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 La şedinţa Comisiei de marți, 24 aprilie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu 
Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Cristina - Ionela Iurișniți - înlocuită de domnul 
deputat Dumitru Lupescu, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, 
Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca 
- înlocuit de domnul deputat Glad Aurel Varga, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte,  
Anton Anton, Cosma Lavinia Corina, Rădulescu Dan Răzvan.  
 

În zilele de miercuri, 25 aprilie și joi, 26 aprilie 2018, 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, 25 aprilie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Szabo Odon - vicepreședinte Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Georgescu Nicolae, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, 
Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
Turcescu Robert Nicolae - secretar, Cosma Lavinia Corina, Iurișniți Cristina-Ionela, 
Rădulescu Dan Răzvan, Tîlvăr Angel. 
  

La şedinţa Comisiei de joi, 26 aprilie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Georgescu Nicolae, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, 
Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Cosma Lavinia Corina, Iurișniți Cristina-Ionela, Rădulescu Dan 
Răzvan.  
 
 
 
                                                       PREŞEDINTE 
                                           Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 


