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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 iunie 2021 
 

Marți, 15 iunie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 24 de deputați din total de 25 membri ai Comisiei,  
fiind absent un deputat: 
 - domnul deputat Filip Hăvârneanu - înlocuit de domnul deputat Cătălin Teniță, Grupul 
parlamentar al USR. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
  Din partea inițiatorilor 
 - deputat Alin-Gabriel Apostol  
 - senator Ștefan Pălărie 

Din partea Federației Națională a Asociaților de Părinți: 
 - Eugen Ilea - vicepreședinte 

Din partea Asociației Elevilor din Constanța  
- Ariana Dudună - vicepreședinte 

 - Ariana Cartoafă - vicepreședinte. 
   

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 15 iunie 2021 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației 

naționale nr.1/2011. Plx. 157/2021. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. - Prima Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
1/2011. Plx. 158/2021. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 
5 ianuarie 2011. Plx. 159/2021. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

II. AVIZ 
4. Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice. PLx. 242/2021. C.D. - Cameră decizională. 

 III. DIVERSE 
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Miercuri, 16 iunie 2021 
Dezbatere cu tema: Vouchere culturale pentru elevii din învățământul preuniversitar 

Joi, 17 iunie 2021 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 
președintele Comisiei.  

 
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 
215/2021). 
 Comisia cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât suplimentarea 
ordinii de zi cu această inițiativă legislativă. 

 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 
215/2021). 

Domnul senator Ștefan Pălărie, în calitate de inițiator, a precizat că această inițiativă 
legislativă prevede înlocuirea mecanismului actual, utilizat în cazul vacantării unei funcții de 
director de unitate de învățământ, care se face în baza coraborării între prevederile Legii nr. 
1/2011 și două ordine de ministru din anii 2015 și 2016. Această inițiativă legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii în sensul stabilirii unui mecanism 
juridic care să asigure stabilitatea și continuitatea managementului școlar, în ipoteza vacantării 
funcției de director, corectarea carențelor legislative privind normele referitoare la încetarea 
raporturilor de management ale directorului sau directorului adjunct, precum și respectarea 
principiului simetriei, stabilirea normei de trimitere care prevede același mecanism de ocupare 
a funcțiilor interimare din cadrul unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, 
creșterea gradului de transparență a organizării comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită 
reprezentanților elevilor de a fi observatori, legiferarea procedurii speciale de desemnare a 
directorilor unităților școlare particulare în ipoteza vacantării funcției. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
a fost înștiințat cu privire la această inițiativă și includerea ei pe ordinea de zi. A solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru că, de câteva luni, în spațiul public au început discuții/dezbaterii 
cu privire la organizarea managementului unităților de învățământ preuniversitar. Există în 
dezbatere publică o metodologie privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcției de director și de director adjunct. Metodologia a fost discutată și în Comisia 
de Dialog Social, s-au primit propuneri/recomandări care au fost luate în considerare de către 
minister. Urmează să fie supusă avizării interne a Ministerului și aprobată prin ordin de 
ministru, conform legii. Ministerul are în vedere profesionalizarea managementului din 
învățământ, singurul criteriu fiind performanța.  

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a precizat că Federația susține descentralizarea și 
autonomia unităților de învățământ preuniversitar. Directorii ar trebui să fie aleși de către 
consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, dar, în momentul de față, 
aceste consilii nu sunt formate din profesioniști. 

Doamna deputat Violeta Alexandru a precizat că cea mai corectă abordare este 
concursul. Ministerul Educației și PNL susțin organizarea concursului cât mai curând posibil.  
Ministerul chiar a propus inițial ca data examenului scris să fie la sfârșitul lunii iulie, dar au 
fost primite numeroase solicitări de amânare pentru toamnă. A schimba regulile cu o lună 
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înainte de demararea concursurilor anunțate de Ministerul Educației, bulversează și 
prelungește interimatul, în loc se așeze lucrurile în sistem. Aceste schimbări nu duc la 
depolitizarea sistemului, doar concursul realizează acest aspect. Totodată, a precizat că nu s-a 
discutat în Coaliția de guvernare despre această inițiativă, deci nu s-a ajuns la un acord. A 
propus amânarea dezbaterilor.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că susține organizarea 
concursurilor, dar Ministerul Educației este neputincios în organizarea lui, deoarece se tot 
tergiversează organizarea acestora. Fiecare școală trebuie să decidă care este persoana  cea mai 
potrivită să ocupe funcția de director până când se va organiza concursul. 

Domnul  secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a precizat că nu este vorba de a trece peste 
concursurile pentru ocuparea funcției de director organizate de Ministerul Educației. În anul 
2016 s-a dorit profesionalizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar, a 
fost un concurs foarte bine realizat, la care au putut să participe toți cei care au vrut să ocupe o 
astfel de poziție. Acești oameni, care au performat timp de 4 ani de zile, au fost schimbați 
printr-o decizie a inspectorului școlar general, dincolo de dorința consiliilor de administrație 
sau a profesorilor din școală. Această inițiativă dorește să corecteze astfel de probleme. 

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a menționat că, în motivarea acestei propuneri 
legislative, nu este precizat până unde se va merge cu descentralizarea acestor instituiții. A mai 
adăugat că se vorbește de stabilitate, dar această procedură reglementează o situație 
excepțională, unde nu există stabilitate, pentru că din varii motive o persoană nu poate să mai 
dețină funcția de director.   

Domnul deputat Ionel Dancă a apreciat principiile care au fost aplicate în elaborarea 
acestei inițiative legislative, dar a fost de părere că trebuie armonizată cu faptul că,  în 
momentul de față, Ministerul Educației este într-o procedură de pregătire și derulare a 
concursurilor pentru directorii de școli, iar o astfel de inițiativă ar bulversa cadrul pentru 
desfășurarea concursurilor. A propus amânarea dezbaterilor. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut propunerea de amânare. 
Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a precizat că este o confuzie: modificările aduse 

se referă la desemnarea unui director interimar, nu la concurs. La începutul anului 2021 au fost 
făcute schimbări de directori interimari, unele sunt politice, iar această inițiativă vine în 
sprijinul oamenilor pregătiți care nu sunt membrii vreunui partid politic. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon  a menționat că Legea educației naționale, adoptată 
prin asumarea răspunderii, prevedea foarte clar că directorul este ales în interiorul școlii, iar 
titularizarea profesorilor este pe școală, cu concursul în școli. Această direcție de 
descentralizare, și anume ca directorul să fie ales de către comunitatea locală, de către consiliul 
de administrație, iar ulterior directorul să aibă posibilitatea să își aleagă echipa cu care dorește 
să realizeze o performanță, era o direcție bună. Astăzi, un director de școală primește profesorii 
titularizați prin concurs național. Unii se transferă fără acordul său la alte școli, iar școala de la 
care se transferă rămâne cu posturile blocate pe o perioadă de timp foarte mare și cu profesori 
suplinitori la catedră. Decizia de a merge spre comunitățile locale este una corectă. A propus 
un amendament la art. 97  alin. (1). 
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a subliniat că această inițiativă legislativă nu 
exclude organizarea concursului, dimpotrivă. Aceste concursuri trebuie să se organizeze 
curând și mai ales recurent. Reglementarea mai bună a interimatelor va impulsiona Ministerul 
Educației să se ocupe cu conștiinciozitate de aceste concursuri, nu se doresc directori interimari 
peste directori interimari. Se vrea ca această zonă, care în acest moment este politizată la 
nivelul inspectoratelor, să nu afecteze organizarea concursurilor. A propus adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentul propus. 
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Domnul deputat Boris Volosatîi a precizat ca susține această inițiativă legislativă și 
organizarea concursului fără întârziere. 

Doamna Rodica-Luminița Barcari a precizat că nu deputații din Comisie nu au avut 
timp să analizeze inițiativa și a susținut să se voteze fiecare alineat/articol în parte, pentru că 
sunt anumite lucruri care trebuie clarificate, modificate. Totodată, a precizată că prin această 
dezbatere se încalcă prevederile art. 65 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus la vot propunere de amânare a 
dezbaterilor. Comisia, cu 6 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 4 abțineri a respins propunerea 
de amânare. 

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, a adoptat amendamentul propus. 
Comisia, cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, a adoptat un raport de adoptare cu 

amendamente admise. 
 

A urmat dezbaterea asupra propuneri legislative pentru modificarea și completarea 
art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 157/2021). Raport comun. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea articolului 58 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul accesării unor noi surse de 
finanțare pentru implementarea programului „Școala după școală” în cât mai multe comunități, 
precum fonduri externe nerambursabile, fonduri locale, în limita sumelor alocate cu această 
destinație, sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv părinții/reprezentanții 
legali/desemnați ai copiilor.  

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației  nu 
susține propunerea legislativă. Cea mai mare parte a propunerii legislative se bazează pe 
finanțarea programului din sponsorizări, ceea ce creează elemente derutante, prin 
sponsorizările părinților tutori, așa cum prevăd alin. (4) lit. d), alin. (15), (16) și (17).  Aceste 
aspecte au consecințe negative asupra  mai multor categorii de elevi. Propunerea are impact 
bugetar, nefiind însoțită de studiul de impact bugetar asupra bugetului general consolidat pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, de fișa fiscală sau de sursa finanțării. Prin OUG nr. 6/2021, 
au fost aduse completări art. 58 din Lege, pentru implementarea programului național pilot 
Școală după școală, program care se adresează elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a 
școlii.  Prin reglementarea adusă, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și până 
la finalizarea acestuia, activitățile prevăzute în cadrul programului național pilot de tip „Școală 
după școală” se realizează din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului 
operațional Capital Uman 2014-2020. În acest sens, se acordă unităților de învățământ un 
sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, pentru fiecare copil înscris în programul național pilot de tip 
„Școală după școală”, destinat acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 
activități de educație remedială. Această măsură are scopul de a pune în corelare cheltuielile 
generate de implementarea programului „Școală după școală” și resursele financiare existente. 
Prin conținutul său, propunerea legislativă nu este corelată cu ansamblul reglementărilor în 
vigoare, nu justifică oportunitatea soluției legislative inițiate, și nu instituie reguli care să ajute 
la o stabilitate și eficiență legislativă, conform procedurilor constituționale și legale, generând 
paralelism legislativ. Mai mult, se creează premisele afectării aplicării eficiente a altor texte de 
lege din actul normativ de bază, cât și din actele normative de nivel inferior care cuprind reguli 
procedurale. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus respingerea inițiativei 
legislative.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că inițiatorii au amendamente la 
această inițiativă și a propus adoptarea unui raport de admitere cu aceste amendamente. 
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Doamna șef birou Ioana Mînzu a menționat că este raport comun, iar Comisia pentru 
administrație publică a transmis un raport preliminar de respingere a inițiativei.  

Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit 9 voturi pentru respingere, 4 voturi 
împotrivă și 11 abțineri.  

 
În continuare, s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 158/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul stabilirii structurii anului școlar. Astfel, se propune ca anul 
școlar să înceapă în data de 1 septembrie, să includă două semestre și să se finalizeze la 31 
august din anul calendaristic următor. Anul școlar ar avea un minimum de 175 de zile de 
școlarizare pentru nivelul primar, 180 de zile pentru nivelul gimnazial și 185 de zile pentru 
nivelul liceal. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ sau inspectoratele școlare 
pot decide suplimentarea numărului minim de zile cu un maximum de 5 zile pentru nivelul 
primar, 10 zile pentru nivelul gimnazial, respectiv 15 zile pentru nivelul liceal. În zilele 
suplimentare, cadrele didactice vor beneficia de o primă raportată la numărul de ore efectuate, 
finanțarea acestora se face din bugetul de stat în limitele costului standard per elev/preșcolar. 

Domnul senator Ștefan Pălărie a explicat că un prim pas al acestei inițiative îl reprezintă 
impunerea unui număr minim de zile de școală prin raportare la nivelul de studiu. Totodată, se 
dorește suplimentarea numărului de zile de școală pentru fiecare nivel de învățământ, față de 
numărul minim de zile stabilit, prin decizia consiliului de administrație al școlilor sau decizia 
inspectoratelor școlare, în virtutea principiului descentralizării și subsidiarității, pentru a se 
oferi posibilitatea elevilor din școlile cu rezultate slabe sau elevilor din mediile dezavantajate 
de a reduce decalajele, de a recupera prin ore de consolidare. Propunerea nu are ca scop 
reglementarea structurii anului școlar, ci doar durata minimă a acestuia. A precizat că a 
formulat, de la ultima dezbatere, amendamente la această inițiativă legislativă, dar pentru a le 
putea depune și dezbate în Comisie, trebuie amânate dezbaterile. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
cunoaște conținutul amendamentelor inițiatorilor. Conform prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, structura 
anului școlar este stabilită anual, de către Ministerul Educației, prin ordin al ministrului. Astfel, 
sunt stabilite data de începere și finalizare a anului școlar, numărul de săptămâni de cursuri, 
data de începere a cursurilor anului școlar, structura pe semestre a anului școlar. În vederea 
stabilirii structurii anului școlar, proiectul este supus dezbaterii publice, iar Ministerul 
Educației analizează propunerile primite din partea tuturor factorilor implicați (cadre didactice, 
părinți, elevi, federații sindicale, mediul privat, organizații neguvernamentale). Totodată, 
trebuie avut în vedere și analizat impactul bugetar asupra bugetului general consolidat al 
statului, deoarece finanțarea sistemului de învățământ este asigurată de la bugetul de stat, iar 
stabilirea unor zile suplimentare de școală, respectiv acordarea unei prime cadrelor didactice 
are un impact financiar major asupra bugetului de stat. Nu sunt reglementate nici condițiile 
prin care sunt stabilite unitățile de învățământ preuniversitar care vor avea zile suplimentare 
de școlarizare, fapt ce face inaplicabilă norma. Stabilirea structurii anului școlar prin ordin al 
ministrului educației asigură o mai mare flexibilitate, permite o adaptare corespunzătoare cu 
evoluțiile pe termen scurt, mediu și lung din domeniul educațional, climatic, evoluții ale 
situațiilor sanitare etc. Ministerul Educației nu susține inițiativa legislativă. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon  a menționat că dacă se amână dezbaterile, există 
posibilitatea ca această propunere legislativă să se adopte tacit, dar ea să devină 
neconstituțională pentru nerespectarea bicameralismului. A propus să se transmită membrilor 
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Comisiei aceste amendamente; acestea să fie respinse în Comisie, să se respingă și propunerea 
legislativă, iar amendamentele respinse se pot relua la Comisia pentru învățământ, tineret și 
sport din Senat. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu și doamna deputat Violeta Alexandru au 
propus respingerea inițiativei, motivând că stabilirea structurii anului școlar intră în atribuțiile 
exclusive ale Ministerului Educației și este normal să fie așa. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a susținut amânarea dezbaterilor.  
Doamna vicepreședinte Ariana Dudună a menționat că atât elevii, cât și profesorii au 

nevoie de stabilitate în ceea ce privește numărul de zile de școlarizare pentru a putea parcurge 
programa școlară într-un mod eficient, fără grabă pentru activitățile de evaluare. 

Comisia cu 19 voturi pentru și 5 abțineri a hotărât amânarea dezbaterilor. 
  
Lucrările ședinței Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 

completarea art. 94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Plx. 159/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea dispozițiilor art.94 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât vacanțele școlare să fie 
stabilite diferențiat atât în funcție de cele patru macroregiuni ale țării, cât și în funcție de 
ciclurile de învățământ.  

Domnul deputat Alin-Gabriel Apostol, în calitate de inițiator, a precizat că propunerea 
legislativă avea inițial două puncte distincte, unul dintre acestea reglementa începutul vacanței 
intersemestriale în sensul decalării pe zone geografice, iar cel de-al doilea începutul vacanței 
de vară în sensul decalării pe ani de studiu. În urma consultărilor cu Ministerul Educației, a  
renunțat la cel de al doilea punct.   

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea dezbaterilor. 
Supusă votului, propunerea de amânarea a întrunit 15 voturi pentru și 7 abțineri. 
 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.53 din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și 
completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PLx. 242/2021).     

 Domnul deputat Robert Ionatan Sighiartau, inițiator, a menționat că proiectul de Lege 
are ca obiect de reglementare completarea art.53 din Legea nr.272/2004, în sensul ca, cel puțin 
5% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, din spațiile de 
parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică să fie adaptate, rezervate și semnalizate prin 
marcaje distinctive, pentru parcarea gratuită a femeilor gravide sau a vehiculelor care 
transportă copii în vârstă de până la 2 ani. Totodată, se dorește completarea unor dispoziții din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, astfel încât administratorul drumului public, 
împreună cu autoritățile administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, să stabilească 
care sunt spațiile special amenajate și semnalizate, pe toate laturile de acces ale unităților de 
învățământ, pentru îmbarcarea sau debarcarea preșcolarilor și școlarilor. De asemenea, se 
interzice staționarea vehiculelor nedestinate îmbarcării și debarcării preșcolarilor și școlarilor, 
pe toate laturile de acces ale unităților de învățământ, în intervalul orar 07.00-20.00. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a considerat oportun să se solicite 
punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației asupra acestei inițiative. Soluția legislativă de modificare a două acte 
normative printr-un sigur act fără nici o legătură între ele contravine normelor de tehnică 
legislativă. În cazul de față cele două materii nu sunt conexe și vizează scopuri diferite, ceea 
ce este contrar principiului securității raporturilor juridice.  



7 

 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 21 voturi pentru și o abținere, a hotărât să emită un 
aviz favorabil.  

Miercuri, 16  iunie 2021 
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitați: 
- doamna Maria Ștefania Manea - secretar de stat, Ministerul Educației  
- domnul deputat Dan Tanasă - președinte, Comisia pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați 
- domnul deputat  Romeo-Daniel Lungu - Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
- domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia - Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului 
- domnul prof. univ. dr. Mircea Dumitru - membru corespondent al Academiei Române, 

director al Institutului de Filosofie al Academiei Române, fost ministru al educației  
- domnul Iulian Cristache - președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți  
- domnul Florin Iaru - scriitor 
- domnul Liviu Mihaiu - jurnalist 
- domnul Petre Stelian - scriitor 
- domnul Luca Vișoiu - vicepreședinte educațional, Uniunea Națională a Studenților din 

România  
- domnișoara Antonia-Maria Dovleag - președinte, Consiliul Județean al Elevilor Bacău 
- domnișoara Mariana Mihaela Gheorghe - vicepreședinte, Asociația Elevilor Ilfov-

București 
- domnișoara Alexia Marinescu - vicepreședinte, Asociația Elevilor Ilfov- București 
- domnul Rareș Lile - vicepreședinte, Consiliul Județean al Elevilor Arad  
- domnișoara Ioana Nunu - președinte, Asociația Elevilor Bacău  
- domnișoara Antonia Pup - fost președinte, Consiliul Elevilor din România  
- domnul Dragoș Stanca - vicepreședinte, Asociația Elevilor Bacău. 
 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

președintele Comisiei. 
 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că la Comisie a fost primită o 

solicitare din partea mai multor reprezentanți ai consiliilor elevilor din România, alături de 
oameni de cultură, dar și reprezentanți ai mass-media, prin care se solicită susținerea în 
elaborarea unei inițiative care să aibă drept scop acordarea de vouchere culturale pentru elevi 
și studenți, susținând astfel educația culturală în rândul copiilor și tinerilor din România, cu 
beneficii multiple, inclusiv asupra economiei țării.  

Domnul prof.univ.dr. Mircea Dumitru a menționat că face parte din grupul 
susținătorilor acestui proiect. Copii care provin din familii mai puțin favorizate nu au acces de 
ușor la cultură, la carte, la spectacole, la concerte, așa cum au mulți dintre copiii care locuiesc 
în orașe mari din țară. Principalul argument pentru a pleda în favoarea acestui demers este 
acela că educația formală din școală este absolut necesară pentru ca o societate să fie 
democratică, dar nu este și suficientă în lipsa interiorizării unor valori printre care accesul liber 
la lectură, la pictură, la muzică și la tot ce înseamnă educație în sens umanist, cultural. 
Academia Română sprijină și susține un astfel de proiect, România fiind într-un moment în 
care trebuie să își asume un astfel de demers legislativ. 

Domnul Petre Stelian a menționat că, în urmă cu câteva luni, a efectuat un studiu în 
teritoriu, contactând instituțiile locale pentru a vedea dacă există voința pentru implementarea 
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unui astfel de proiect, iar feedbackul a fost unul pozitiv. Este nevoie de o un pact transpartinic 
pentru modificarea legislației în acest sens. Țări precum Franța, Italia, Germania oferă elevilor 
bonuri/vouchere/tichete/cupoane culturale, înregistrându-se astfel o creștere substanțială a 
calității educației, dar și o diversificare a educației culturale. O astfel de inițiativă vine în 
sprijinul familiilor defavorizate, mai ales din mediul rural. 

Domnul Liviu Mihaiu a menționat că România se află într-un colaps cultural, migrația 
intelectuală ajungând la un grad ridicat, ceea ce nu face cinste țării noastre. O sigură carte, un 
singur spectacol, o singură excursie științifică îți poate schimba viața. Investiția în oameni și 
în elevi este cea mai productivă investiție pe care o țară o poate face. 

Domnul președinte Iulian Cristache a menționat că este nevoie de un astfel de proiect și  
a considerat că ar trebui ca acest proiect să aibă susținerea tuturor partidelor politice.  

Domnișoara Ioana Nunu a menționat că aceste vouchere vin în completarea educației 
școlare într-o formă modernă, adaptată țărilor europene. Voucherele nu reprezintă o resursă 
sau o formă de gratuitate, ci o investiție inteligentă în cultură, în cultura generală a tinerilor. 
Cultura în sine ar trebui considerată piatră de temelie în formarea unui copil și în educarea unui 
elev. 

Doamna secretar de stat Maria Ștefania Manea a precizată că s-a mai aflat în procedură 
parlamentară a astfel de inițiativă, iar Ministerul Educației a subliniat și atunci că stimularea 
lecturii în rândul elevilor reprezintă în mod evident o preocupare constantă. În spațiul public,  
de-a lungul anilor, a fost și materializată această preocupare prin organizarea și finanțarea 
multor competiții de profil, începând de la nivel local până la nivel internațional, s-au făcut 
eforturi pentru dotarea bibliotecilor naționale cu volume de carte substanțiale, au fost create 
centre de documentare și informare la nivelul unităților de învățământ și, mai nou, în contextul 
pandemiei s-a vorbit și despre elaborarea de resurse educaționale. Ministerul Educației susține 
ideea inițiativei, însă este absolut necesar punct de vedere al Ministerului Finanțelor și poate 
al Ministerului Culturii. 

Domnul Florin Iaru a amintit că a existat o inițiativă prin care se dorea oferirea de 
vouchere pentru profesori în vederea îmbunătățirii activității profesionale, dar proiectul a fost 
abandonat. În România, consumul de produs cultural este cel mai scăzut din Europa, aproape 
91% din populația țării nu merge la teatru, nu cumpără o carte.  

Domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia a susținut inițiativa și a menționat că un popor care 
nu investește în educație va plăti scump pe termen lung. Educația nu este un cost, ci o investiție. 
Există un studiu care arată că un an de școală în plus asigură venituri cu 8% mai mari pentru 
fiecare român. Când este vorba de educație, nu ar trebui să se țină cont de politică.  

Domnul președinte Dan Tanasă a menționat că va susține proiectul pentru acordarea 
voucherelor și a propus ca acestea să fie acordate și studenților.  

Domnul deputat Romeo Daniel Lungu a felicitat inițiativa care aduce un plus pentru 
tineri, pentru copii, o activitate extrașcolară și o îmbunătățire a cunoștințelor unui elev.  

Domnul deputat Gál Károly a salutat inițiativa și a considerat că investiția în cultură 
este la fel de importantă cum sunt cele în sănătate, educație, turism. Mulți copii nu devin 
consumatori de cultură deoarece nu au șansa să interacționeze cu instituțiile culturale cum ar 
fi teatrele și muzeele. Cunoscând problemele bugetare, speră ca Guvernul să găsească resursele 
necesare implementării unui astfel de proiect.   

Domnul Dragoș Stanca a subliniat că această inițiativă reprezintă un impuls cultural, 
dar și un impuls economic, întrucât se are în vedere ca aceste bonuri valorice să fie folosite în 
teatrele și instituțiile de cultură ale țării, în librăriile și centrele culturale naționale, având ca 
efect și creșterea competitivității.  
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Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a menționat că un tânăr nu poate ajunge 
ceea ce dorește decât dacă poate să aleagă, iar pentru a alege, întâlnirea cu oamenii de cultură, 
cu instituțiile de cultură este hotărâtoare.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit ca au fost invitate la dezbatere cele 
două ministere. A precizat că există deja o propunere de proiect și ar trebui găsită susținere 
pentru a-l depune la Parlament până la sfârșitul sesiunii parlamentare. A precizat că în coaliția 
de guvernare există oameni de bine, oameni care vor susține această inițiativă și tot ceea ce 
înseamnă investiția în capitalul uman. Este o idee foarte bună menționarea sumei de 250 lei de 
la bugetul de stat. Este necesară o completare, aceea că autoritățile locale/județene care au 
bugete mai mari să poată completa suma, acolo unde este cazul. A mulțumit participanților și 
a precizat că se va analiza în detaliu atât propunerea, cât și posibilitatea acordării voucherelor 
culturale și studenților.     

 
 
În ziua de joi, 17 iunie 2021, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


