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SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 09 și 10 mai  2017 

 
 
 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 161/2017.  

2. Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare 
din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi 
culturală a României. PLx. 47/2017.  

II. DIVERSE 
Miercuri, 10 mai 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 09 mai 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Teodora Șotcan, 
vicepreședintele Comisiei. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 161/2017) care are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul transformării centrelor județene de excelență în unități 
conexe Ministerului Educației Naționale, astfel încât acestea să poată accesa fonduri 
europene independent de inspectoratele școlare. 

Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a subliniat faptul că a avut în 
vedere faptul că excelența în educație trebuie susținută în toate județele. În prezent, 
funcționează centre de excelență unde elevii se pot pregăti doar în 4-5 județe. Aceste centre 
de excelență funcționează cu o resursă financiară provenită doar din sponsorizări, ceea ce 
înseamnă că elevii se pot pregăti doar în județele cu susținere financiară și acest lucru este 
discriminatoriu. Prin inițiativa legislativă se propune ca centrele de excelență să funcționeze 
în fiecare județ ca unități conexe ale Ministerului Educației Naționale. A susținut adoptarea 
propunerii legislative.  
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Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a solicitat explicații despre modul cum 
funcționează în prezent aceste centre de excelență. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a răspuns că, în prezent, centrele județene de 
excelență sunt înființate sau se pot înființa prin ordin al ministrului Educației Naționale. 
Profesorii pregătesc elevii pentru olimpiade naționale și internaționale. În celelalte județe se 
încearcă să se facă muncă de voluntariat. Performanța trebuie susținută la nivel național 
pentru toți elevii de către stat. Centrele județene de excelență fiind înființate prin lege vor 
avea dreptul de a accesa proiecte și programe cu finanțare europeană, individual de 
inspectoratele școlare județene. 

Domnul deputat Nicolae Georgescu a menționat că la nivelul județului Argeș există 
un astfel de centru de excelență care funcționează ca parteneriat între inspectoratul școlar 
județean și Universitatea din Pitești. A considerat foarte bună ideea unui centru de excelență 
cu personalitate juridică, care să funcționeze ca unitate conexă pe lângă Ministerul Educației 
Naționale. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca, în textul inițiativei legislative, să fie 
admise modificările propuse de Consiliul Legislativ și a susținut un raport de adoptare cu 
aceste amendamente.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât adoptarea cu amendamente a 
inițiativei legislative, cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri.  

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind stimularea 
personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării 
procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României. PLx. 47/2017.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal adecvat în 
vederea impulsionării activităților de cercetare științifică, dezvoltare, inovare, creație, 
servicii și transfer tehnologic în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, care să 
permită universităților atragerea de resurse financiare din mediul economic privat. 

Domnul secretar de stat Lucian Puiu Georgescu a subliniat că au fost făcute unele 
amendamente în acord cu Ministerul Educației Naționale și a susținut adoptarea proiectului 
de lege.  

Doamna vicepreședinte Teodora Șotcan a propus amânarea dezbaterii cu o 
săptămână pentru ca amendamentele să fie analizate de membrii comisiei. Cu unanimitate 
de voturi a fost aprobată amânarea dezbaterii.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca membrii Comisiei să-și asume 
amendamentele depuse de cele două ministere.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Cercetării și Inovării  
 - Lucian Puiu Georgescu – secretar de stat 
 - Valentin Iliescu – consilier. 
 
 
 
 
 La şedinţa Comisiei de marți, 09 mai mai 2017 au fost prezenţi următorii deputați - 
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan,  Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Mareș Mara,  Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  
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Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat – Gavrilă Camelia, Cîmpeanu Sorin 
Mihai, Iurișniți Cristina-Ionela. 
 
 
 

În ziua de miercuri, 10 mai 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                       
 
  
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 10 mai 2017 au fost prezenţi următorii deputați:  
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan,  Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Mareș Mara,  Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat – Gavrilă Camelia, Szabo Odon, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Iurișniți Cristina-Ionela. 
 
 
 
  
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 


