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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 20 martie 2017 
Nr. 4c-9/110 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 martie  2017 

 
 

Marți, 14 martie 2017 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei.  

-  Mareș Mara - înlocuită  de Săftoiu Adriana,  Grupul parlamentar al PNL 
- Turcan Raluca - înlocuită de Marilen Pirtea, Grupul Parlamentar al PNL. 

  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Pavel Năstase - ministru 
 - Petru Andea - secretar de stat 
 - Gigel Paraschiv – secretar de stat 
 - Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 
 De la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

- Ciprian Roșca – secretar de stat 
- Adrian Cefalan – director – Compania Națională de Investiții. 
 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 14 martie 2017 
I. DEZBATERE 

Prezentare strategia ministerului, situația învățământului românesc și măsurile pe care 
ministerul dorește să le promoveze în acest domeniu în perioada următoare, în sens legislativ 
sau de management educațional, la nivelul ministerului și al întregului sistem de învățământ 
românesc. Invitat: Domnul prof. univ. dr. Pavel Năstase - Ministrul Educaţiei Naționale 

II. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală 

preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. Plx. 174/2016. 
Retrimis de la Plen. Raport comun suplimentar cu Comisia pentru sănătate și familie și 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Termen: 06 martie 2017.  

III. AVIZE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. PLx. 153/2017. Aviz. Procedură de 
urgență. Termen: 16 martie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
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IV. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – Următorii pași către un viitor european durabil. 
Acțiunea europeană pentru durabilitate. COM (2016) 739. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 23.03.2017. 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în tinerii Europei. COM (2016) 940. 
Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 20.04.2017. 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației. COM 
(2016) 941. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 
20.04.2017. 

V. DIVERSE 
Miercuri,  15 martie și joi, 16 martie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care a propus începerea dezbaterilor cu punctul IV - Comunicări de la 
Uniunea Europeană, apoi punctele II și III. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost 
aprobată această propunere și ordine de zi.  

Dezbaterile au început cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Următorii pași către un viitor 
european durabil. Acțiunea europeană pentru durabilitate. COM (2016) 739. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat COM (2016) 739 și a subliniat 
următoarele:  

- dezvoltarea durabilă se află de multă vreme în centrul proiectului european, esența ei 
presupunând o viață demnă pentru generațiile viitoare. 

 - în prezent, societățile europene au de înfruntat multe provocări legate de 
sustenabilitate, de la șomajul în rândul tinerilor la îmbătrânirea populației, schimbările 
climatice, poluare, energie durabilă și migrație. 

- din 2010, dezvoltarea durabilă a fost integrată în Strategia Europa 2020, confirmată de 
actuala Comisie și fondată pe educație și inovare („inteligentă”), pe emisii reduse de dioxid de 
carbon, pe rezistența la schimbările climatice și pe impactul asupra mediului („durabilă”), 
precum și pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei („favorabilă incluziunii”).  

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă integrează într-un mod echilibrat cele trei 
dimensiuni ale dezvoltării durabile - economică, socială și de mediu. Cele 17 obiective de 
dezvoltare durabilă și 169 de ținte aferente acestora sunt de natură globală, general aplicabile și 
interconectate. Pentru fiecare dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) sunt 
sintetizate cele mai relevante acțiuni pe care Uniunea Europeană le desfășoară.  

- printre principalele acțiuni, ce vizează educația și cercetarea, care contribuie la 
obiectivele de dezvoltare durabilă în cadrul UE se numără:  

- asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și promovarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți (ODD 4). UE a stabilit obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020 referitoare la numărul de tineri care părăsesc timpuriu 
școala și la rata de absolvire a învățământului terțiar. Prin intermediul Agendei pentru 
competențe, al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 de învățare reciprocă și 
schimb de bune practici și al programului Erasmus+, UE își direcționează eforturile de susținere 
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activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale în 
scopul asigurării de oportunități pentru tineri.  
 - construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 
favorabile incluziunii și încurajarea inovării (ODD 9). Planul de investiții pentru Europa 
vizează investiții strategice în domenii-cheie, precum infrastructura, cercetarea și inovarea, 
precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. Fondurile structurale și de investiții 
europene au în vizor investiții în infrastructură, cercetare și inovare. Cercetarea și inovarea, pe 
care se bazează punerea în aplicare a aproape tuturor ODD, este finanțată prin Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare (Orizont 2020).  

- în urma discuțiilor Comisiei cu Parlamentul European și cu Consiliul european, agenda 
politică a Comisiei actuale, prevăzută în 10 priorități, se axează pe crearea de locuri de muncă, 
creștere economică, echitate și schimbări democratice. 
- într-un mediu mondial competitiv, investițiile în educație și formare de calitate (ODD 4), 
precum și investițiile în tineri sunt cruciale pentru a garanta creșterea durabilă și favorabilă 
incluziunii. 

- între 2010 și 2014, investițiile în educație și formare la nivelul UE au scăzut cu 2,5 %. 
Investițiile inteligente care îmbunătățesc calitatea competențelor și consolidează performanța 
sistemelor de educație și formare profesională sunt esențiale. Comisia va aborda, în anul 2017, 
modernizarea educației, calitatea stagiilor, precum și o mai bună monitorizare a absolvenților. 
Garanția pentru tineret va fi consolidată ca instrument pentru a investi în tineri, în competențele 
lor, precum și în primii lor pași în carieră.  

- dezvoltarea durabilă nu se va materializa doar prin politici publice, ci este o agendă 
comună a cetățenilor, a societății civile, a organizațiilor și a întreprinderilor. Societatea în 
ansamblu trebuie să integreze durabilitatea ca principiu director în numeroasele decizii pe care 
fiecare cetățean, întreprindere și membru al societății civile le face în fiecare zi.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
Proiectului de opinie favorabil promovării Comunicării. Se consideră că preluarea 
recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România deoarece aceasta oferă un cadru 
pentru UE și statele membre pentru punerea în aplicare a Agendei 2030.  

 
A urmat Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în tinerii Europei. COM 
(2016) 940. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat COM (2016) 940 și a punctat 
următoarele: 

- construirea unui viitor mai bun pentru cetățenii europeni înseamnă să investim în tineri, 
oferindu-le noi oportunități și ajutându-i să le valorifice, și să creăm tinerilor condițiile pentru a 
beneficia de cel mai bun start în viață, prin investiții în cunoaștere, competențe și experiență, 
ajutându-i să își găsească un prim loc de muncă sau să se formeze pentru a-l obține și oferindu-
le posibilitatea de a-și face auzită vocea. 

- șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la un nivel de vârf de 23,9 % în 2013 la 18,5 % 
în 2016. Rata cazurilor de abandon școlar timpuriu din sistemele de educație și formare a scăzut 
de la 17 % în 2002 la 11 % în 2015. În categoria tinerilor de 32-34 de ani, rata de absolvire a 
învățământului terțiar a crescut de la 23,6 % în 2002 la 38,7 % în 2015. Cu toate acestea, peste 4 
milioane de tineri din UE sunt șomeri, tinerii europeni fiind cei mai afectați de criza economică. 

- aproximativ 6,6 milioane de tineri nu sunt nici încadrați profesional și nici nu urmează 
un program educațional sau de formare (NEET). 
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- 11 % din tineri au părăsit timpuriu școala, fără un titlu de calificare, ceea ce le limitează 
șansele de a găsi un loc de muncă. Aproximativ 60 % dintre cei care abandonează timpuriu 
școala sunt șomeri sau inactivi. 

- mulți tineri (57 %) nu privesc cu încredere către viitor și consideră că sunt excluși din 
viața economică, socială și democratică. 

- în economia bazată pe cunoaștere, este indispensabil un set amplu de aptitudini și 
competențe. Sistemele de învățământ trebuie să pună un accent deosebit pe îmbunătățirea 
rezultatelor prin creșterea eficienței și a calității procesului de predare. Sistemele de învățământ 
profesional și de ucenicie bine dezvoltate s-au dovedit a fi una dintre cele mai eficace modalități 
de a ține sub control șomajul în rândul tinerilor sau de a-l preveni. Învățarea la locul de muncă 
și, în special, stagiile de ucenicie sunt deosebit de eficace în ceea ce privește furnizarea de 
competențe relevante pentru piața forței de muncă. 

- Programul Erasmus+ oferă sprijin unor categorii diverse de tineri, inclusiv studenți, 
cursanți și ucenici din învățământul profesional și tehnic, voluntari și participanți la schimburi 
de tineri. În perioada 2014-2020, Erasmus+ dispune de un buget total de 14,8 miliarde EUR. Se 
preconizează că acesta va oferi sprijin unui număr de peste 4 milioane de tineri. 

- Comisia subliniază necesitatea înregistrării de progrese pe următoarele trei linii de 
acțiune: prioritate în acordarea investițiilor în capitalul uman, care implică îmbunătățirea 
capacității de inserție profesională a tinerilor și investirea în competențele și educația acestora; o 
mai bună accesibilitate a programelor naționale Garanției pentru tineret și o mai bună conectare 
cu tinerii care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează niciun program educațional sau de 
formare și nu sunt înregistrați la serviciile publice de ocupare a forței de muncă; alocarea mai 
multor resurse pentru punerea în aplicare a Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”. 

- în 2017, Comisia va prezenta măsuri specifice pentru a moderniza învățământul școlar 
și cel superior, inclusiv actualizarea agendei de modernizare a învățământului superior, o 
inițiativă specifică privind monitorizarea absolvenților, o agendă pentru sprijinirea dezvoltării 
școlilor și a perfecționării profesorilor și o revizuire a Recomandării privind competențele-cheie 
pentru învățarea de-a lungul vieții, precum și alte măsuri de însoțire pentru a sprijini 
transformarea digitală în educație și îmbunătățirea accesului la învățarea și competențele 
digitale.  

- tot în 2017, Comisia va propune un cadru de calitate pentru stagii de ucenicie, în care 
va prezenta principiile-cheie ale conceperii și furnizării de programe de ucenicie la toate 
nivelurile și va fi lansat un serviciu de asistență care să vină în întâmpinarea cererii de stagii de 
ucenicie. Comisia are în vedere crearea unei noi componente de mobilitate în cadrul 
programului Erasmus+, denumită „ErasmusPro”, dedicată ucenicilor, de lungă durată (6-12 
luni), prin care să se sprijine stagiile în străinătate. Comisia a propus să se dea un nou impuls 
mobilității în scop educațional printr-o creștere semnificativă, cu 200 milioane EUR, a 
bugetului pentru Erasmus+ până în 2020. 

- Comisia se pregătește să instituie Corpul european de solidaritate, care va pune în 
legătură tineri entuziaști și hotărâți care lucrează la un proiect comun de solidaritate și va 
răspunde nevoilor comunităților vulnerabile și ale structurilor publice naționale și locale în 
diverse domenii, cum ar fi furnizarea de alimente și adăpost persoanelor aflate în nevoie, 
curățarea pădurilor, sprijinirea regiunilor afectate de dezastre sau facilitarea integrării 
refugiaților. 

- pentru a consolida participarea civică a tinerilor, Comisia va pregăti revizuirea 
Strategiei UE pentru tineret pentru perioada de după 2018. Totodată, Comisia va sprijini 
mobilitatea multimodală pentru tinerii implicați într-un proiect educațional. 
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În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
Proiectului de opinie favorabil promovării Comunicării. Se consideră că preluarea 
recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România, deoarece  aceasta cuprinde 
acțiuni concrete ale UE menite să ajute tinerii să obțină locuri de muncă și să valorifice 
oportunitățile de educație și de formare pe care le merită. 

 
Lucrările au continuat cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și 
modernizarea educației. COM (2016) 941. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat COM (2016) 940 și a menționat 
următoarele: 

- într-o societate în schimbare și într-un mediu competitiv global, o educație de calitate 
este esențială pentru ca UE să asigure menținerea coeziunii sociale, a competitivității și a 
creșterii susținute. O educație de înaltă calitate, oferită de la o vârstă fragedă, reprezintă o bază 
solidă pentru dobândirea de competențe mai ușor pe durata întregii vieți. 

- educația de calitate este esențială pentru dezvoltarea personală, socială și profesională, 
precum și pentru capacitatea de inserție profesională de-a lungul vieții. Sistemele de educație 
trebuie să fie accesibile, să ofere șanse egale tuturor, indiferent de mediul din care provine o 
anumită persoană, și să producă rezultate de înaltă calitate. 

 - rezultatele recente ale sondajului PISA al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică confirmă faptul că un procent ridicat de elevi în vârstă de 15 ani au un nivel prea 
scăzut de competențe de bază la citire, matematică și științe, iar cel mai îngrijorător este faptul 
că rezultatele sunt mai slabe decât în 2012. 

- până în 2020 trebuie să se atingă nivelul de referință al UE, de 82 %, în ceea ce privește 
încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți. În prezent, această pondere se ridică la numai 77 %. 

 - cu toate că statele membre aproape au atins valoarea de referință, de 95 %, stabilită în 
cadrul de cooperare în domeniul educației și formării (2020) în ceea ce privește furnizarea de 
educație și îngrijire a copiilor preșcolari, copiii care provin din medii defavorizate și grupuri 
minoritare continuă să fie subreprezentați. 
- multe dintre sistemele de învățământ școlar au dificultăți în a răspunde la schimbările 
profunde și complexe prin care trec societățile și economiile statelor membre UE. Este necesar 
ca școlile să se adapteze la contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, inclusiv la 
era digitală și la diversitatea din ce în ce mai mare din rândul elevilor. Toate aceste aspecte 
impun nu numai adaptarea programelor școlare, dar și metode de predare și învățare mai diverse 
pentru a răspunde nevoilor tuturor cursanților. 

- unul din elementele-cheie pentru îmbunătățirea calității, a rezultatelor sociale și a 
eficienței școlilor este acela de a oferi un sprijin mai solid cadrelor didactice și directorilor 
unităților de învățământ. Sunt necesare investiții strategice în conducerea eficientă a școlilor și 
un corp profesoral care să se bazeze pe o educație inițială excelentă, pe lucru în echipă și pe o 
dezvoltare profesională pe parcursul întregii cariere. Aptitudinile și competențele digitale 
trebuie incluse atât în formarea prealabilă, cât și în formarea continuă la locul de muncă a 
profesorilor și trebuie sprijinite în mod activ de cadrele de conducere ale instituțiilor de 
învățământ. 

- studiile efectuate de Comisie arată că există o discordanță între programa oferită de 
instituțiile de învățământ superior și competențele de care au nevoie absolvenții pentru reușită 
pe piața muncii. 
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- sunt necesare mai multe eforturi pentru a investi în formarea pedagogică a personalului 
academic, acesta fiind un domeniu în mod tradițional mai puțin valorificat decât cel al 
cercetării. Este necesar să se înregistreze progrese cu privire la dezvoltarea, recunoașterea și 
recompensarea învățământului de înaltă calitate. Cadrele didactice trebuie să fie bine pregătite și 
formate pentru a se adapta studenților care provin din medii diverse și au așteptări și nevoi 
variate. 
- trebuie stabilite legături mai numeroase și mai strânse între universități, întreprinderi și alte 
organizații, dar și îmbunătățită interacțiunea dintre cercetare și predare, asigurându-se că 
predarea se bazează pe cele mai recente cunoștințe și este recunoscută în mod adecvat și că 
absolvenții au o capacitate analitică temeinică și aptitudini de soluționare a problemelor. 

- Comisia va oferi un acces online facil la o bază de date de bune practici privind 
„măsurile care funcționează în educație”, care va avea rolul de „ghișeu unic”, și va sprijini 
statele membre prin consiliere externă, reunind profesioniști din cadrul administrațiilor 
naționale ale statelor membre, țărilor care solicită asistență privind reforma educației. 

- educația trebuie înscrisă ca o prioritate pe agenda politică prin crearea de strategii 
comune, corelarea educației cu economia, finanțele, ocuparea forței de muncă, protecția socială, 
sănătatea și politicile de incluziune, inclusiv cu privire la integrarea resortisanților țărilor terțe. 
Statele membre trebuie să ia măsuri pentru modernizarea și îmbunătățirea calității educației prin 
reforme. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
Proiectului de opinie favorabil promovării Comunicării, deoarece se consideră că preluarea 
recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România. 
 

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind acordarea gratuită 
de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat 
şi privat. Plx. 174/2016. Retrimis de la Plen. Raport comun suplimentar cu Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Propunerea legislativă prevede acordarea gratuită, preșcolarilor și școlarilor din clasele I-
VIII din învățământul de stat și privat de produse de igienă orală, costând în paste și periuțe de 
dinți.  
 Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, a 
precizat că problematică abordată vizează aspecte importante legate de igiena orală a 
preșcolarilor și elevilor, dar aceasta nu prevede, în conținutul ei, caracterul formativ/educativ 
necesar în dobândirea unor abilități și comportamente necesare unui stil de viață sănătos în 
rândul copiilor și tinerilor. Totodată, inițiativa legislativă nu prezintă un studiu de impact 
referitor la finanțarea produselor de igienă orală. Având în vedere considerentele menționate, 
Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a reamintit că propunerea legislativă a fost respinsă 
de Comisie în mandatul trecut și este retrimisă de la Plen. De asemenea, doamna președinte a 
menționat că o parte din prevederile inițiativei sunt cuprinse în programe extracurriculare,  prin 
colaborări cu ONG-uri la nivelul școlilor. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a fost de părere că inițiativa legislativă nu 
ajută la creșterea actului educațional și a precizat că Grupul parlamentar al PNL susține 
respingerea propunerii legislative. 
 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar al USR nu 
susține adoptarea propunerii legislative și a arătat că implementarea acestui program nu e 
dublată de o informare a copiilor cu scopul realizării unei educații pentru sănătate. 
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 În urma dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propunerea legislativă a 
fost respinsă, din următoarele considerente: 

- din textul inițiativei lipsesc o serie de aspecte importante ce trebuie reglementate 
precum: cine se va ocupa de achiziția produselor, care este metoda de repartizare a produselor 
către beneficiari, cum se măsoară eficacitatea măsurilor impuse prin acest act normativ etc.; 

- deși problematica abordată de inițiativa legislativă vizează aspecte importante legate de 
igiena preșcolarilor și elevilor, nu prevede caracterul formativ și educativ necesar în dobândirea 
unor abilități și comportamente necesare unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor; 

- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra 
bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei 
financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor 
art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de impact. 
  

A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. PLx. 
153/2017. Aviz.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că ordonanța vizează modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor din fonduri publice. Etapa I a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 
se constituie din acele obiective de investiții finanțate în baza legilor bugetare anuale anterioare 
aflate în finanțare la data de 31 decembrie 2016. Etapa a II-a a PNDL va asigura finanțarea a 
9500 obiective de investiții noi, din care 2500 creșe din grădinițe și 2000 unități de învățământ 
preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări în vederea obținerii autorizațiilor de 
funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional. Prin subprogramul 
“Instituții de învățământ superior de stat” se va asigura cu prioritate finanțarea a 30 spații cu 
destinația de cămine pentru studenți, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora. 
Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

Doamna secretar Mihaela Huncă a menționat faptul că Ordonanța de urgență nr.6/2017 
este cea mai importantă ordonanță adoptată de Guvern deoarece se alocă fonduri pentru 
dezvoltarea tuturor investițiilor din localități. Este un ajutor pentru toți primarii și președinții de 
consilii județene indiferent de culoarea politică. Se va rezolva o problemă cu care școala 
românească s-a confruntat și anume obținerea avizelor și autorizațiilor sanitare de funcționare. 
Sunt 30 miliarde de lei care vor merge în toate localitățile pentru susținere și dezvoltare și va 
avea prioritate reabilitarea școlilor, creându-se condiții normale pentru procesul instructiv-
educativ. A susținut avizarea favorabilă a acestei ordonanțe.  

Domnul Ciprian Lucian Roșca, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a precizat că doamna președinta 
Camelia Gavrilă a punctat toate elementele importate din program. A considerat important și 
faptul că se va finanța construcția, modernizarea și reabilitarea iluminatului public stradal în 
mediul rural și alimentarea cu apă și canalizare. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a întrebat cum se vor împărți aceste sume: pe 
proiecte, pe etape sau anual.   
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Domnul secretar de stat Ciprian Lucian Roșca a răspuns că proiectul se întinde pe 3 ani și 
că mai sunt două zile în care se mai pot depune proiecte. Programul va fi reactualizat an de an. 
În acest moment doar jumătate de sumă va fi accesată. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că aceste nevoi de dezvoltare sunt 
reale, dar, din păcate, acești bani nu există. Există doar posibilitatea de a lua 30 miliarde lei 
credite de angajament. Există riscul ca aceste sume să fie date primarilor în mod discreționar, 
după culoarea politică. Nu există un plan concret de dezvoltare a localităților și pot apărea 
investiții unde nu e nevoie. A considerat că se supraîndatorează țara, iar suma de 30 miliarde lei 
reprezintă 3,7 % din PIB și nu este realist să te bazezi pe ea. Doamna vicepreședinte Florica 
Cherecheș a propus, în numele Grupului Parlamentar al PNL, eliminarea art. IV care prevede 
susținerea etapei a II din Programul Național de Dezvoltare Locală din credite de angajament, 
astfel încât toate investițiile să fie făcute de la bugetul de stat și să fie garantate sumele necesare. 

Domnul secretar de stat Ciprian Lucian Roșca a răspuns problemelor ridicate și a arătat 
că a fost emisă Hotărârea de Guvern nr.624/2017 care fundamentează criteriile de aprobare în 
mod transparent, iar pentru creditele de angajament a fost consultat Ministerul de Finanțe și pe 
baza finanțărilor anterioare s-a obținut acordul pentru aceste credite. De asemenea, a asigurat că 
toți primarii vor fi tratați în mod egal, indiferent de culoare politică.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

 
 Lucrările ședinței au continuat cu punctul I. Dezbatere - Prezentare strategia 
ministerului, situația învățământului românesc și măsurile pe care ministerul dorește să le 
promoveze în acest domeniu în perioada următoare, în sens legislativ sau de management 
educațional, la nivelul ministerului și al întregului sistem de învățământ românesc. 

Domnul prof. univ. dr. Pavel Năstase, ministrul educaţiei naționale, a precizat că, în 
perioada imediat următoare, principala preocupare a ministerului o va constitui reformarea 
segmentului preuniversitar al sistemului naţional de educaţie, cu un accent special pe domeniul 
curricular, mai ales zona manualelor şcolare. Plecând de la constatarea că manualele şcolare nu 
ajung, niciodată, în timp util în posesia elevilor, Ministerul Educaţiei Naţionale a adoptat o serie 
de măsuri care să elimine această disfuncţionalitate. În acest sens, au avut loc întâlniri cu 
reprezentanţii editurilor pentru a se reduce durata de editare a manualelor şcolare de la 180 la 
100 de zile. De asemenea, se intenţionează schimbarea accentului în cadrul procedurilor de 
licitaţie, prioritate urmând a avea calitatea materialului oferit spre achiziţionare şi nu criteriul 
preţului minimal, aşa cum se procedează în prezent la elaborarea caietului de sarcini. S-a 
precizat, de asemenea, faptul că s-au realizat, deja, noile manuale destinate claselor I-IV, pentru 
ca în perioada următoare să fie realizate şi manuale pentru clasa a V-a. Procedura de realizare a 
noilor manuale ar fi putut fi una mult mai rapidă dacă licitaţia pentru achiziţionarea acestora s-
ar fi efectuat în luna noiembrie a anului 2016, conform calendarului stabilit. Pentru 
eficientizarea demersului didactic în învăţământul preuniversitar, Ministerul intenționează să 
realizeze un pachet educațional, care să includă manualul, ghidul profesorului și un caiet de 
lucru, care să fie livrat elevului la începutul anului școlar, astfel încât părinții să nu mai fie 
nevoiți să cumpere alte materiale auxiliare.  

O altă preocupare majoră a actualului ministru al educaţiei naţionale este legată de 
dorinţa de restructurare a programelor şcolare, considerate ca excesiv de încărcate și 
teoretizante. Din acest motiv, au fost constituite grupuri de lucru care urmează să se ocupe de 
rezolvarea acestei probleme, consultându-se sau lucrând alături de comisiile de specialitate ale 
Parlamentului României, cu membri ai Academiei Române, dar şi cu reprezentanţi ai cadrelor 
didactice (atât din mediul urban, cât şi din cel rural).  În ceea ce priveşte strategia pe termen 
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mediu, Ministerul intenţionează implementarea unui program de revizuire a conţinuturilor 
curriculare, în scopul evitării suprapunerilor de conţinut de la o clasă la alta. În momentul de 
faţă sunt valorificate mai ales capacitățile de memorare și mai puțin gândirea, creativitatea, 
posibilitatea de analiză și sinteză, reflecția critică. Un accent suplimentar va fi acordat 
programului de formare și dezvoltare a competenţelor digitale încă de la nivelul clasei a V-a, 
asigurându-se o dotare corespunzătoare școlilor și universităților, urmărind traseul digitalizării 
învățământului preuniversitar, cu toate implicațiile tehnice necesare. 

În zona învăţământului superior, Ministerul are ca obiective clasificarea instituţiilor de 
învăţământ superior și ierarhizarea programelor de studii ale acestora, evaluarea şcolilor 
doctorale, introducerea dublei specializări, corelarea conținuturilor cu aspectele practice și 
cerințele pieței muncii, deschiderea internațională a universităților prin mobilitățile studenților 
și ale cadrelor didactice.    

Obiectivul cel mai important al Ministerului Educaţiei Naţionale rămâne acela al 
elaborării unei noi legi a educaţiei, în colaborare cu comisiile de specialitate ale Parlamentului 
României, Academia Română și Administrația Prezidențială, în orizontul anului 2018.  

Doamna deputat Adriana Săftoiu a precizat că în perioada 2009-2010 a fost raportor pe 
manuale școlare, cunoaște bine situația și a subliniat că s-a confruntat cu aceleași probleme pe 
care le-a prezentat domnul ministru Pavel Năstase. A arătat că editurile nu au bani pentru a plăti 
drepturile de autor pentru scriitorii contemporani și din acest motiv se folosesc texte foarte 
vechi cu arhaisme. De aceea, consideră că trebuie schimbat conținutul manualelor și că trebuie 
făcută o lege a manualelor. 

Domnul ministru Pavel Năstase a răspuns că trebuie făcute schimbări în programa-cadru 
și programa școlară, iar manualele trebuie actualizate în fiecare an. 

Domnul secretar Robert Nicolae Turcescu a menționat că există o mafie a manualelor 
școlare, sunt unele edituri abonate, cu pile și cu bani mulți și a considerat că trebuie ca 
ministerul să precizeze, de la început, un preț maximal al manualelor. Mulți profesori refuză să 
predea după manuale, folosind alte materiale auxiliare. 

Domnul ministru Pavel Năstase a răspuns că încearcă să controleze prețurile de dumping  
pentru a dispărea mafia. Ministerul are o platformă on-line unde editurile se pot înscrie pentru 
selecție. Există un sistem de materiale auxiliare care sunt scăpate de sub control, cu efecte 
financiare pentru părinți. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a întrebat dacă a fost elaborată metodologia 
pentru învățământul profesional dual și de ce a scăzut cifra de școlarizare. De asemenea, a 
întrebat și când este estimată apariția noii legi a învățământului. 
 Domnul ministru Pavel Năstase a răspuns că va fi discutat calendarul privind noua lege a 
educației cu toți factorii implicați, inclusiv cu Consiliul Național al Rectorilor și cu președinții 
senatelor universitare, urmând să se facă o diagnoză a sistemului de învățământ, iar în luna 
septembrie 2018 să ajungă la Parlament. Referitor la învățământul profesional dual a precizat că 
metodologia este pregătită, va fi supusă dezbaterii publice, apoi se va emite ordinul de ministru 
pentru punerea în aplicare în anul școlar 2017-2018.  

 Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că cifra de școlarizare pentru 
învățământul profesional dual nu a scăzut, este chiar mai mare cu 1000 de locuri. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat cum se va desfășura concursul pentru 
posturile de director și director adjunct care nu au fost ocupate și dacă există un program de 
campus pentru învățământul special, pentru copii cu handicap grav. De asemenea, a propus 
ministerului ca pentru anumite zone din țară să se înlocuiască microbuzele școlare cu autobuze.  
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Doamna deputat Corina Lavinia Abu-Amra a fost de părere că școlile trebuie să ofere 
elevilor consiliere în carieră și orientare vocațională și, de asemenea, a propus introducerea 
catalogului on-line. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a considerat că o finanțarea corespunzătoare a 
învățământului românesc rezolvă toate problemele și a întrebat dacă se ia în considerare 
varianta manualelor electronice pentru viitor. 
 Domnul ministru Pavel Năstase a răspuns că ministerul are și în prezent o platformă on-
line, aflându-se în analiză mai multe variante de digitalizare a manualelor astfel încât să se 
extindă la nivel național. A menționat că evaluările naționale nu și-au atins scopul și că acest 
aspect se află în atenția ministerului. 
 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a susținut că este necesară consilierea în carieră 
mai ales pentru clasa VIII-a și a apreciat ca de bun augur punerea în practică a pachetului 
educațional format din manual, ghidul profesorului și materiale auxiliare.  
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrebat de ce nu sunt evaluate școlile doctorale 
în acest an. A subliniat că în strategia ministerului nu a fost inclus sportul școlar și universitar. 
De asemenea, a precizat că ar trebui să se prevadă accesul elevilor în curtea școlii pentru 
activități sportive. 
 Domnul ministru Pavel Năstase a răspuns că nu au fost evaluate școlile doctorale 
deoarece este nevoie de resurse financiare. Se preconizează ca această evaluare să se realizeze 
în anul 2018. Totodată, a menționat că a scăzut numărul de locuri la școlile doctorale deoarece 
nu mai există interes pentru ele. 
 Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că în România niciodată nu a fost 
evaluată nici o școală doctorală și că este nevoie de o clarificare la nivel legislativ. 
 Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a amintit că centrele de consiliere profesională 
funcționează în universități. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că problemele abordate au fost complexe 
și au generat discuții vii și un dialog consistent, polemic uneori, implicând aspecte curriculare, 
problema evaluării, infrastructura școlară și universitară, corelația programelor școlare și 
universitare cu cerințele din piața muncii, evoluția învățământului profesional și tehnic, rolul 
consilierii psihologice și a consilierii pentru carieră, în sensul identificării intersecțiilor 
favorabile dintre aptitudini și vocații ale tinerilor, aspirațiile lor și ale familiei, dar și oferta de 
pe piața muncii.  
 

În zilele de miercuri, 15 martie 2017 și joi, 16 martie 2017 lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei.                       

 
 
 

 
PREȘEDINTE 

 
            Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


