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În ziua de luni, 28 octombrie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marţi, 29 octombrie 2019 

 
              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 22 de deputați, din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:  
 - domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - Grupul parlamentar al Pro Europa 
           - domnul deputat Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR 
 - doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Gudu Vasile, Grupul 
parlamentar al PNL 

- domnul deputat Sorin Dan Moldovan - înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară, 
Grupul parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat. 
  

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 28 octombrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 29 octombrie 2019 

I. AVIZ 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. PLx. 609/2019. Aviz. Procedură de urgență. 
C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Analiză și studiu Program de Guvernare - octombrie 2019 și documentare cu privire la 

activitatea profesională a candidaților propuși pentru funcțiile de ministru.  
Miercuri, 30 octombrie 2019 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ora 9.00 - Audierea domnului Marian Ionuț STROE - candidat la funcţia de Ministru 
al Tineretului și Sportului. 

cris.constantinescu
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Ora 10.00 -. Audierea doamnei Cristina Monica ANISIE - candidat la funcţia de 
Ministru al Educației și Cercetării. 

Joi, 31 octombrie 2019 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
vicepreședintele Comisiei. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
(PLx.609/2019).  

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, vicepreședintele Comisiei, a prezentat 
obiectul de reglementare ce vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de Lege a fost adoptat de 
Senat, în procedură de urgenţă, având în vedere contextul prin care este afectată grav promoţia 
de absolvenţi 2019 ai universităţilor de medicină.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul susține proiectul legislativ 
întrucât acesta generează o soluţie pentru a rezolva criza de moment în care se găseşte 
examenul de rezidenţiat. A atras atenţia asupra articolului II care prevede că pentru anul 2019 
se fac o serie de excepţii de la prevederile generale şi anume faptul că, în acest an, 
rezidenţiatul se organizează pe baza Ordinului ministrului sănătăţii, în legislaţie fiind prevăzut 
un Ordin comun al ministrului sănătăţii cu cel al ministrului educaţiei. Domnul secretar de stat 
Petru Andea a mai adăugat faptul că hotărârea de guvern prin care s-au stabilit cifrele de 
şcolarizare pentru mediul universitar cuprinde şi cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat faptul că Ministerul Educaţiei 
Naționale trebuie să facă parte din organizarea examenului de rezidențiat, în virtutea rolului și 
competențelor sale, în contextul în care rezidențiatul este o formă de pregătire și specializare 
postuniversitară. O altă problemă este cea legată de posibilitatea medicilor de a valorifica și 
completa specialitatea pediatrie sau medicina de interne şi de a deveni medici de familie 
printr-un stagiu de 6 luni într-un cabinet de medicină de familie, deoarece acest stagiu de 
durată redusă este puţin acoperitor ca experienţă practică.  

Domnul deputat Zisopol Dragoş Gabriel a propus adoptarea unui aviz favorabil. 
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar al PNL 

susține acest proiect. A propus un amendament prin care modifică termenul maximum de la 
data încheierii programului de pregătire până când se poate susține examenul de rezidențiat.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să 
emită aviz favorabil cu amendamente admise asupra propunerii legislative. 

 
                                         Miercuri, 30 octombrie 2019 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 23 deputați, din totalul de 26 de 

membri ai Comisiilor, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - înlocuit de domnul deputat Daniel 
Constantin, Grupul parlamentar al PRO Europa 
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 - doamna deputat Mihaela Huncă - înlocuită de domnul deputat Mircea Marius Banias, 
Grupul parlamentar al PRO Europa 
 - domnul deputat Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnii deputați Gerogescu Nicolae 
și Macovei Silviu Nicu, Grupul parlamentar al PSD.  
 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse alternativ de doamna prof. dr. Camelia 
Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei 
Deputaților, și domnul senator Liviu Marian Pop, președintele Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport a Senatului. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 
 Doamna vicepreşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă l-a invitat pe domnul deputat Ionuț-
Marian Stroe, candidat la funcţia de ministru al tineretului și sportului, să facă o scurtă 
prezentare a Programului de Guvernare în domeniul specific sportului și a măsurilor pe care 
dorește să le adopte în această calitate.  
 Domnul Ionuț-Marian Stroe a prezentat principalele obiective cuprinse în Programul de 
guvernare pentru Ministerul Tineretului și Sportului. Domnul Ionuț-Marian Stroe a subliniat 
că este necesar ca Ministerul Tineretului și Sportului să înceapă într-adevăr o politică de stat 
în domeniul tineretului și sportului, în adevăratul sens al cuvântului, deoarece activitatea 
acestuia a fost plasată, din păcate, în plan secund mulți ani la rând.  
 Pe parcursul audierilor s-au adresat întrebări de către domnii deputați și senatori: Vasile 
Cîtea, Vlad Tudor Alexandrescu, Nicolae Georgescu, Robert Nicolae Turcescu, Alexandru 
Rădulescu, Cristinel Romanescu, Mara Mareș, Ecaterina Andronescu, Mihnea Cosmin 
Costoiu, Camelia Gavrilă, Elvira Șarapatin, Theodora Șotcan, Elena Hărătău, Doru Adrian 
Pănescu, Dragoș Gabriel Zisopol, Florica Cherecheș, Szabo Odon, referitoare la: finanțarea 
programelor olimpice, patrimoniului fostei UTC, mecanismele financiare avute în vedere 
pentru creșterea numărului de bazine olimpice și de piste de atletism omologate pentru 
competițiile internaționale, funcționarea direcțiilor județene de sport și tineret, nivelul de 
deductibilitate al sponsorizărilor,   
 Domnul Ionuț-Marian Stroe a răspuns întrebărilor adresate. Finanțarea federațiilor 
trebuie să fie una continuă, fluidă, indiferent de ce se întâmplă în zona instituțională. În ceea 
ce privește un cadru general de finanțare a activităților sportive este nevoie de un cadru unitar. 
Fundațiile pentru tineret sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome 
și neguvernamentale, fără scop lucrativ, iar patrimoniul pe care îl dețin este un patrimoniu 
extrem de important, motiv pentru care trebuie făcută o analiză serioasă. În momentul de față, 
o companie privată poate să redirecționeze către activitatea sportivă 20% din cota de impozit 
pe care-l datorează statului. Trebuie regândit acest sistem, poate să fie 0,75% din cifra de 
afaceri. Privind finanțarea și asigurarea unui cadru unic, în momentul de față sunt patru 
modalități clare cuprinse: Legea nr. 69/2000, Legea nr.350 privind finanțările nerambursabile,  
finanțarea prin asociere, în plan local, cluburile de drept public, finanțate din bani publici. Este 
nevoie de un cadru unitar și de o lege care să lămurească definitiv cum se face finanțarea 
sportului în România. Direcțiile județene pentru tineret și sport sunt instituții care vor trece, ca 
responsabilitate, în zona consiliilor județene. Este necesar ca administrația publică locală să 
specializeze personal care să asigure un bun management sportiv și pentru tineret, pentru a 
putea avea capacitatea să preia și să coordoneze aceste instituții.  
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului au avizat 
favorabil candidatura domnului Ionuț-Marian Stroe la funcţia de ministru al tineretului 
și sportului, cu 18 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 5 abțineri. 
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 Domnul președinte Liviu Marian Pop a invitat-o pe doamna Cristina-Monica Anisie 
candidat la funcţia de ministru al educației naționale, să facă o scurtă prezentare a Programului 
de Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în această calitate.  
 Doamna Cristina-Monica Anisie a prezentat principalele obiective propuse în 
Programul de Guvernare, menționând că obiectivele ca ministru al educației și cercetării și 
reperele mandatului vor fi: stabilitate, transparență și predictibilitate în sistem, prin obiective 
măsurabile. În centrul atenției este elevul, copilul încă din anii de școală, dar și viitorul 
student, cel care se pregătește pentru viață încă de la primele ore de predare și învățare. 
Problemele învățământului românesc se răsfrâng asupra elevilor. Este necesar un parteneriat 
între sistemul de învățământ preuniversitar și cel universitar, pentru că, formând caractere, 
tineri care să meargă către sistemul universitar, se va realiza o întoarcere către sistemul 
preuniversitar prin cadre didactice bine pregătite. În ceea ce privește învățământul 
preuniversitar, se va acorda un interes deosebit problemelor de segregare școlară, egalității de 
șanse, accesului egal la educație. Cadrul legislativ trebuie să asigure echitatea în educație, atât 
în ceea ce privește accesul la toate formele de învățământ, cât și în ceea ce privește calitatea 
educațională pentru toți copiii, fără niciun fel de discriminare, de limbă maternă, de 
dizabilități, CES, rezidențială etc. 
 La dezbateri au luat cuvântul și au pus întrebări domnii deputați și senatori: Liviu 
Marian Pop, Ecaterina Andronescu, Sorin Dan Moldovan, Viorel Stan, Camelia Gavrilă, 
Florica Cherecheș, Doru Adrian Pănescu, Mara Mareș, Vlad Alexandrescu, Theodora Șotcan, 
Mihnea-Cosmin Costoiu, Liliana Sbârnea, Remus Mihai Goțiu, Anton Anton, Alexandru 
Rădulescu, Robert Nicolae Turcescu, Szabó Ödön, Dan Răzvan Rădulescu, Cristina-Ionela 
Iurişniţi, Elvira Șarapatin, Vasile Cîtea. Întrebările au avut ca teme: programele doctorale, 
ierarhizarea universităților, soldul universităților, plagiatele, cercetarea științifică, alocările 
bugetare, proiectele europene, manualele școlare, organizarea concursurilor pentru directori, 
numărul de ore de educație fizică, masteratul didactic, măsuri de reducere a ratei abandonului 
școlar, masa la școală, educația timpurie, creșterea numărului de consilieri școlari, 
învățământul profesional și tehnic, evaluarea institutelor de cercetare, salarizarea cadrelor 
didactice, debirocratizarea sistemului, autonomia universitară, examenele naționale, 
învățământul în limba minorităților naționale, internatele școlare, programa școlară.  
 Doamna Cristina-Monica Anisie a răspuns întrebărilor formulate și a precizat câteva 
aspecte: nu se poate păstra numărul de ore actual prevăzut de lege, nu se pot păstra aceleași 
programe; trebuie realizată o  revizuire a programelor școlare care să conducă, în mod clar, la 
o creștere a calității în educație; proiectele pe fonduri europene vor continua; formarea 
cadrelor didactice este necesară, deoarece avem nevoie de profesori bine pregătiți; 
digitalizarea trebuie gândită în paradigma procesului instructiv-educativ; se vor păstra cele 
două ore de educație fizică; trebuie schimbată legea privind masteratul didactic; este o 
prioritate atragerea tinerilor ca specialiști în sistemul educațional; nu vor exista reduceri de 
personal sau scăderea salariilor; se a reduce numărul comisiilor de la 24 la 7; se dorește 
autonomie certă universitară pentru universități; se va delega un reprezentant al ministrului în 
fiecare universitate pentru a se asigura că procesul de alegere a rectorului este unul corect; se 
va realiza o ierarhizare a universităților; va exista zero toleranță pentru plagiate; se susține 
creșterea numărului consilierilor școlari. Ca și în sistemul preuniversitar, și în mediul 
universitar sunt unități de învățământ sau universități care își desfășoară activitatea corect, 
care pregătesc în domeniul respectiv fie elevi, fie studenți, deci nu putem să spunem că toate 
programele doctorale sunt slabe, din contră, unele programe într-adevăr conduc la un act 
educațional performant. În cea ce privește cercetarea științifică, se propune o analiză a 
modului în care se realizează proiectele de cercetare, a modului în care sunt cheltuiți banii de 
la buget, banii alocați. De fiecare dată suntem obișnuiți să ne plângem că educația nu are bani, 
dar de multe ori rămân bani necheltuiți. Profesorul, dacă este bine pregătit, nu are nevoie 
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neapărat de un manual. Dar, elevul și părintele au totuși nevoie de acest manual. La acest 
moment, există trei discipline la care nu există manuale școlare, și anume: matematică, chimie 
și istorie. Aceste manuale încă nu au fost aprobate prin ordin de ministru, ele sunt gata, 
așteaptă doar ca viitorul ministru să semneze actul administrativ. Deci la momentul acesta este 
un blocaj de tip administrativ. Ne propunem să desfășurăm concursurile în anul 2020 pentru 
că vorbim despre predictibilitate, despre calitate și despre stabilitate. În anul 2020 trebuie 
elaborată o metodologie pentru realizarea acestui concurs de directori, desfășurarea lui urmând 
a fi realizată, probabil, de următorul Guvern. Referitor la testările internaționale, nu putem să-i 
măsurăm pe copiii noștri după acele evaluări internaționale atâta timp cât ei nu primesc în 
sistemul nostru educațional actual aceeași abordare de tip transdisciplinar. Învățământul 
profesional și învățământul dual reprezintă o prioritate în Programul de guvernare. Este foarte 
importantă, informarea părinților și consilierea acestora în ceea ce privește modul în care se 
desfășoară programele în cadrul învățământului profesional sau învățământului dual.  În ceea 
ce privește măsura trimiterii, în mod obligatoriu, în învățământul profesional, a copiilor care 
nu obțin media de admitere 5, nu este susținută această măsură și se va reveni la legislația 
anterioară.  
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului au avizat 
favorabil candidatura doamnei Cristina-Monica Anisie la funcţia de ministru al educației și 
cercetării, cu 17 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 5 abțineri. 
                                      

În ziua de joi, 31 octombrie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

   
 
 
                                                            VICEPREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


