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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 17 octombrie 2022 și marți, 18 octombrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 19 octombrie 2022 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2022 pentru 
modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. PLx. 
591/2022. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 453/2022. Raport. C.D. -Prima Cameră sesizată. 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. Plx. 

497/2022. Raport. C.D. -Prima Cameră sesizată. 
III. DIVERSE 

Joi, 20 octombrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Luni, 17 octombrie  și marți, 18 octombrie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi 
documentare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  

 
Miercuri, 19 octombrie 2022 

 
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita,  
vicepreședintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe (PLx. 591/2022). 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, în sensul clarificării textului pentru evitarea confuziilor de termeni. Totodată, 
pentru a asigura evidența sumelor care trebuie virate de către autoritățile administrației 
publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, care au în administrare 
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locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se propune modificarea prevederilor cu privire la 
sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, respectiv cu privire la 
sumele rezultate din vânzare și virate către ANL, în sensul creării unei obligativități de a 
transmite, lunar, la ANL, datele necesare într-o formă standardizată, general valabilă pentru 
aceste instituții. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a susținut inițiativa și a spus că această 
ordonanță vine și modifică Legea nr. 152/1998 și aduce anumite clarificări cu privire la 
sintagma de „tineri specialiști din învățământ sau din sănătate”, eliminând noțiunea de tineri, 
rămând doar „specialiști din învățământ sau din sănătate” și totodată aduce modificări cu 
privire la modul în care sumele se vor recupera din investiții din cuantumul chiriei.  

Comisia, cu umanitatea de voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (Plx. 453/2022). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art.65 din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, prin care 
se doreşte ca Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Academia Română şi institutele aflate în 
subordinea Guvernului cu atribuţii în cercetarea istoriei României, să elaboreze o strategie 
privind introducerea unei noi materii care să cuprindă istoria recentă a României, pentru elevii 
din anii terminali de la gimnaziu şi liceu. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației nu 
susține această inițiativă legislativă și a explicat că atât planurle cadru, cât și programele 
școlare sunt elaborate în baza unei metodologii de către instituțiile și organismele abilitate ale 
Ministerului Educației. În acest moment există o presiune foarte mare pe tot ceea ce înseamnă 
planul-cadru pentru că se dorește introducerea multor discipline, dar se insistă în același timp 
să fie redus numărul de ore la clasă. La nivelul Ministerului Educației se lucrează la noile 
planuri-cadru pentru liceu și la actualizarea planului-cadru pentru gimnaziu, în contextul 
intrării în vigoare a noii legi a învățământului preuniversitar. Există deja în oferta națională 
de curriculum la decizia școlii o disciplină intitulată la fel, Istoria recentă a României, care a 
fost elaborată în cadrul unui proiect POSDRU derulat în perioada 2015-2016.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a întrebat reprezentantul Ministerului Educației 
dacă cunoaște momentul în care ajung noile legi ale educației în Parlament. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a precizat că doamna ministru s-a 
angajat ca noile legi ale educației să ajungă în Guvern până la sfârșitul lunii octombrie, pentru 
că înainte să mai existe o serie de consultări cu specialiștii, atât din minister cât și cu alți 
factori interesați.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a reamintit că, indiferent când vor fi aprobate 
noile legi, ele tot de la începutul noului an școlar intră în vigoare.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că susține ideile 
inițiatorului, considerând că există mulți tineri care au trecut destul de ușor peste Istoria 
României. Tinerii ajung la facultate sau chiar în câmpul muncii cunoscând prea puține realități 
și evenimente petrecute cu 40 sau chiar cu 10 ani în urmă. A susținut că aceste lucruri trebuie 
prevăzute în noile planuri-cadru, respectiv în programa școlară. Grupul parlamentar al 
Partidului Național Liberal se va abține la votului asupra acestui proiect. 

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a menționat că materiile nu se introduc prin lege, 
acesta fiind doar atributul ministerului, iar programa școlară prevede destul de bine 
prezentarea acestor perioade istorice. A propus respingerea inițiativei. 

În urma dezbaterii, Comisia, cu 16 voturi pentru respingere și 6 abțineri, a hotărât să 
emită un raport de respingere asupra propunerii legislative. 
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 

(Plx. 497/2022). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea art. 19 alin. (1) și (11) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării personalității juridice 
unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural sub limita prevăzută de legislația 
actuală. Astfel, în cazul acordării personalității juridice unei unități de învățământ în mediul 
rural, se propune diminuarea numărului de elevi, preșcolari și antepreșcolari, de la 300 în 
prezent, la 100. De asemenea, în cazul unităților de învățământ special și a celor care oferă 
educație și formare profesională prin învățământul dual, indiferent de mediul de reședință, de 
la 180 de elevi la 100 de elevi. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației nu 
susține această inițiativă legislativă. La acest moment rețeaua intituțiilor de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 este deja stabilită. Totodată, Metodologia privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ prevede foarte 
clar că în fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să existe cel puțin o unitate de 
învățământ cu personalitate juridică, indiferent de numărul de elevi și preșcolari. O reducere 
a numărului de elevi pentru a menține statutul de persoană juridică pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar din mediul rural ar conduce la o creștere a numărului de posturi, o 
încărcare a cheluielilor bugetare. Iar lipsa personalului didactic, mai ales în mediul rural este 
la o cotă ridicată. La acest moment, prin concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director 
s-au ocupat puțin peste 80% din numărul de posturi vacante. Totodată, o școală cu un efectiv 
mic de elevi s-ar afla în situația de incapacitate de a acoperi costurile salariale din finanțarea 
de bază oferită pe baza costului standadard.  
 Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat faptul Ministerul Finanțelor ar trebui să fie 
împotriva unei astfel de măsuri, nu Ministerul Educației. În ultima vreme, cu privire la 
educație, se vorbește despre bani, despre toaletele din curtea școlii și foarte rar despre calitatea 
învățământului. Este nevoie de desfințarea unităților școlare, antepreșcolare și preșcolare, din 
mediul rural, iar copii trebuie să se ducă spre centrele de comună. Reducerea numărului de 
copii în aceste unități școlare implică o scădere vădită a calității actului educațional. Acesta 
este motivul pentru care inițiativa trebuie respinsă. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că la nivelul fiecărei 
primării există o școală cu personalitate juridică. Se vorbește de școli cu personalitate juridică, 
nu de structurile lor. Structurile lor pot funcționa, dar, în aceste structuri, existând un număr 
foarte mic de elevi, învățământul nu mai este la nivelul la care se află în scolile din comună. 
Copiii nu mai fac ore diferențiat; în același timp, în aceeași clasă, face ore copilul din clasa a 
V-a și cel de clasa a VI-a, poate și cel din clasa a VII-a, ceea ce nu-i normal. Nu a fost de 
acord cu mutarea copiilor din învățământul preșcolar în centrele de comună. Aici se poate 
aplica învățământul simultan. Cu cât învățământul simultan se reduce, cu atât crește calitatea 
învățământului. A propus un raport de respingere.  

Domnul deputat Cristian Daniel Ivănuță, inițiator, a precizat că această propunere 
legislativă a fost elaborată pe fondul schimbărilor generate de criza economică din anii 2009-
2011, când a fost afectat și învățământul românesc. Înainte de 2011, dar și după acest an, au 
avut loc comasări de școli, atât în mediul urban, dar mai ales în mediul rural, datorită scăderii 
populației școlare. Aceasta a dus la desființarea unor școli cu personalitate juridică care au 
devenit structuri subordonate unei alte școli din respectiva localitate. Odată cu desființarea 
școlii au dispărut funcțiile de conducere, o serie de posturi didactice, nedidactice sau auxiliare, 
cu efect asupra calității actului educațional. În multe dintre localitățile din mediul rural, 
distanțele dintre unitățile de învățământ și locul de domiciul al elevului sunt mari. Cu toate că 



4 
 

s-au pus la dispoziție microbuze școlare, s-a creat acest fenomen de absenteism și abandon 
școlar.  

Comisia, cu 15 voturi pentru respingere, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, a hotărât să 
emită un raport de respingere asupra propunerii legislative. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Ionel-Florian  Lixandru - secretar de stat. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, 

înlocuită de doamna deputat Viorica Sandu, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel 
Nechita - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, înlocuit de domnul deputat 
Valentin Făgărășanu, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, 
Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, înlocuită de domnul deputat Sorin Năcuţă, Filip 
Havârneanu - secretar, înlocuit cu domnul deputat Danial Gheba, Adrian Alda, Cătălina 
Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Cristian-Daniel 
Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar - înlocuită de 
domnul deputat Michael Gudu, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Dan-Cristian 
Popescu -  înlocuit de domnul deputat Dan Constantin Șlincu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Elena Hărătău, Ana-Loredana Predescu, 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure. 

 
În ziua de joi, 20 octombrie 2022, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

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

VICEPREȘEDINTE 
Aurel NECHITA 


