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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei, 
după cum urmează: 
 - domnul deputat Biro Zsolt-Istan - înlocuit de domnul deputat Benedek Zacharie, Grupul 
parlamentar al UDMR 
           - doamna deputat Lavinia-Corina Cosma - înlocuită de domnul deputat Mihai Cătălin 
Botez, Grupul parlamentar al USR 
           - doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Ioan Bălan, Grupul 
parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Gigel Paraschiv - secretar de stat.  
  

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 17 decembrie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011. Plx. 469/2019. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 18 decembrie și joi, 19 decembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai 

Cîmpeanu, președintele Comisiei.  
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 
(Plx. 469/2019). 
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Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării unor drepturi/beneficii 
personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, precum: cursuri 
de formare profesională continuă gratuite, două salarii minime brute pentru dezvoltare 
profesională și evoluție în carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și 
auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, indemnizație de instalare 
pentru cadrele didactice din mediul rural, asistență medicală gratuită pentru examinările 
medicale periodice, indemnizație de pensionare pentru cadrele didactice cu peste 30 ani de 
vechime efectivă în învățământ. 
           Domnul prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educației și Cercetării, a precizat că inițiativa este generoasă, bună, dar, în urma studiului 
privind impactul financiar, Ministerul Educației și Cercetării nu poate susține inițiativa dat fiind 
faptul că, numai pentru anul 2020, efortul bugetar preconizat este de 1.293.518.800 lei.  
            Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că propunerea legislativă este una 
populistă, și nu toate prevederile sale sunt, într-adevăr, aşteptate de profesori - bani pentru 
vaccinare gratuită, bani pentru ieşirea la pensie la limită de vârstă etc. De asemenea, nu este o 
corelare directă între creşterea salariilor cadrelor didactice şi performanţa şcolară, deoarece, deşi 
salariile au crescut, rezultatele obţinute în acest an la testele PISA nu au fost mai bune decât cele 
precedente. Educaţia are nevoie de o alocaţie bugetară consistentă pentru a fi un domeniu 
performant şi se speră că aceasta va ajunge la 6% din PIB, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.             
Nu există un studiu de impact și nu este indică o sursă de finanţare. De asemenea, prin 
prevederile sale, creează discriminări faţă de alte categorii profesionale, precum medicii. 
Prevederea alocării a trei salarii medii pe economie pentru cadrele didactice care predau în 
mediul rural, cu condiţia ca acestea să ocupe acel post cel puţin cinci ani şcolari efectivi, 
reprezintă o forţare a prevederilor Codului Muncii. A propus adoptarea unui raport de 
respingere.  
              Domnul secretar Stan Viorel a precizat că este necesară această inițiativă deoarece 
majoritatea cadrelor didactice au nevoie de formare profesională continuă. 
              Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a amintit că acesta este un proiect controversat, 
este retrimis de la Plen. Toată lumea își dorește mai mulți bani pentru educație, dar nu consideră 
că se pot încuraja tinerii să meargă în mediul rural cu trei salarii medii pe economie. Poate era 
mai bine ca textul legislativ să cuprindă o propunere pentru acordarea unei locuințe sau alte 
facilități care să-i motiveze cu adevărat pe tineri să rămână și să lucreze în mediul rural. De 
altfel, măsura privind cele șase salarii medii brute pe economie pe care profesorii le primesc la 
pensionare creează o discriminare față de alte categorii profesionale. A subliniat că Grupul 
parlamentar al USR nu susține adoptarea și se va abține la vot. 
             Doamna deputat Mihaela Huncă a subliniat ideea că sistemul de învățământ este 
subfinanțat însă orice investiție sau alocare de fonduri trebuie făcută cu o strategie de formare 
continuă, acest lucru fiind subliniat și de Ministerului Educației și Cercetării.  Indicatori precum 
examenele naționale și testele PISA au arătat necesitatea unei strategii de formare continuă. 
Dacă se dorește ca sistemul de învățământ să fie unul performant, inițiativele trebuie să aibă 
coerență. A precizat că se va abține la acest vot.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că este de acord cu salarii mai mari în 
învățământ, deoarece bonusurile și toate tipurile de suplimentari bugetare de acest gen nu sunt 
suficiente și eficiente, mai ales că pot fi anulate destul de ușor și nu reprezintă o atractivitate 
pentru personalul tânăr. Salarizarea trebuie bine structurată pe domenii, un exemplu de bune 
practici în acest sens fiind făcut pentru medici. Comisia pentru muncă și protecție socială a 
avizat negativ aceasta inițiativă, pe aceleași considerente, și anume necesitatea creșterii salariilor 
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în sistemul de învățământ. Domnul vicepreședinte Szabo Odon și-a menținut punctul de vedere 
exprimat și la dezbaterile anterioare asupra propunerii. 

Domnul prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv a amintit că propunerea legislativă are 
patru componente: formarea profesională, titularizarea cadrelor didactice în mediul rural, 
asistența medicală gratuită și acordarea de beneficii cadrelor didactice cu vechime efectivă de 
peste 30 de ani la pensionare. În bugetul Ministerului se regăsesc bani pentru formarea 
profesională și evoluția în carieră pe grade didactice. Totodată, pentru realizarea formării 
profesionale prin intermediul casei corpului didactic există programul CRED.  

În urma dezbaterii, s-a supus votului prima propunere formulată, cea de respingere, a 
doamnei vicepreședinte Florica Cherecheș. În urma votului, au rezultat 9 voturi pentru 
respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 6 abțineri. 

Domnul deputat Alexandru Rădulescu a întrebat, având în vedere rezultatul votului, care 
este tipul de raport care se va întocmi, deoarece abținerile sunt considerate ”respingere”, dar cu 
referire la ce este această respingere. Voturile celor care s-au abținut se vor contabiliza la 
admitere, fiind considerată respinsă propunerea de respingere?  

Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că este raport de 
respingere pentru că nu s-a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată, anume 
jumătate plus unul din numărul deputaților prezenți.  

Doamna deputat USR Cristina Ionela Iurișniți a subliniat că Grupul parlamentar al USR 
s-a abținut deoarece nu susține adoptarea inițiativei, deci cele trei voturi ale deputaților USR se 
contabilizează la voturi pentru respingerea inițiativei.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat că din afirmațiile doamnei deputat Ionela 
Cristina Iurișniți reiese foarte clar că voturile Grupului parlamentar al USR sunt pentru 
respingerea inițiativei și se vor contabiliza la voturile de respingere. 

Astfel, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 
3 abțineri, respingerea propunerii legislative. 
 

În zilele de miercuri, 18 decembrie și joi, 19 decembrie 2019, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei. 

 
 

       PREȘEDINTE 
 Prof. univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 


