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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
                                                CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
București, 16 decembrie 2019 
Nr. 4C-11/353 
 

                                   
PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 02, 03, 04 și 05 decembrie 2019 
 

Luni, 02 decembrie 2019 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 24 de deputați, din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează: 

- doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Radu Costin Vasilică - Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 
 - Gigel Paraschiv - secretar de stat 

Din partea Ministerului Justiției  
-  Anda Marina Mitu - șef serviciu   
- Bianca Georgiana Dumbravă. 

  
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Luni, 02 decembrie 2019 
I. RAPOARTE 

 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 469/2019. Raport. Termen: 21 noiembrie 2019.. C.D. – Primă Cameră 
sesizată.  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, 
a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările 
ulterioare. Plx. 235/2019. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 14 mai 2019. C.D. – Cameră 
decizională.  

II. DIVERSE 
Marți, 03 decembrie, miercuri, 04 decembrie și joi, 05 decembrie 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 pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
Ședința a debutat cu dezbaterea propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 469/2019). 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, în scopul acordării unor drepturi personalului didactic, personalului 
didactic auxiliar şi personalului nedidactic. Se constată că numărul absolvenților de 
învățământ superior care optează definitiv pentru cariera didactică este în scădere, este 
nevoie de o aliniere la nivelul de venituri și recunoaștere profesională  din zona europeană. 
De asemenea, datele statistice arată că procentul cadrelor didactice suplinitoare, unele chiar 
fără studii de specialitate, este mult mai mare în mediul rural decât în mediul urban.  
 Domnul prof.univ.dr.ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educației și Cercetării, a precizat că inițiativa este generoasă, dar, în urma studiului privind 
impactul financiar, Ministerul Educației și Cercetării nu poate susține inițiativa. Pentru cele 
patru componente: formarea profesională, titularizarea cadrelor didactice în mediul rural, 
asistența medicală gratuită și cadrele didactice cu vechime efectivă de peste 30 de ani 
preconizate a se pensiona anul următor, s-a constatat că aplicarea prevederilor inițiativei ar 
avea un impact bugetar de 1.293.518.800 lei. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus amânarea inițiativei pentru a 
aștepta și punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că s-a solicitat în urmă cu 
o săptămână Ministerului de Finanțe să-și exprime punctul de vedere asupra inițiativei, dar 
nu s-a primit nici un răspuns și nici nu s-a prezentat nimeni la ședință.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că susține dezvoltarea profesională 
și evoluția în carieră deoarece profesorii trebuie să fie bine pregătiți, iar acest lucru va trebui 
adus în discuție la dezbaterea Legii Bugetului de Stat pe anul 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, a 
hotărât adoptarea cu amendamente admise a  propunerii legislative.  

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum şi 
pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind 
recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România, cu modificările şi completările ulterioare (Plx. 235/2019). 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 
precum şi a Legii nr.200/2004, intervențiile legislative vizând independența consilierului 
juridic în formularea și susținerea intereselor persoanelor juridice pe care le reprezintă, 
posibilitatea participării consilierului juridic la pregătirea profesională continuă, o definire 
mai clară a drepturilor și îndatoririlor acestei categorii în exercitarea profesiei. 
 Doamna Mitu Anda Marina, șef serviciu în cadrul Ministerului Justiției, a precizat că 
prin propunerile din textul inițiativei, prin drepturile acordate consilierilor juridici se 
instituie ideea unei liberalizări a profesiei de consilier juridic, mergând pe similitudini cu 
profesia de avocat. Această posibilitate a fost respinsă atât de Curtea Constituțională, cât și 
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de Înalta Curte de Casație și Justiție, motiv pentru care nici Guvernul nu susține propunerea 
legislativă. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon și doamna deputat Șarapatin Elvira au propus 
respingerea inițiativei legislative.  
  Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să adopte un raport 
preliminar de respingere asupra propunerii legislative.  

 
În zilele de marți, 03 decembrie, miercuri, 04 decembrie și joi, 05 decembrie 

2019, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege 
aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 


