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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 29 iunie 2017 
Nr. 4c-9/207 
 

SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 19, 20 și 22 iunie  2017 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Luni, 19 iunie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 20 iunie 2017 
I. AVIZ 

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Plx. 
207/2017. Aviz.  

II. DIVERSE 
 Prezentarea concluziilor vizitei delegației Comisiei la Bratislava (Slovacia), la 
invitația Comisiei omoloage din cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace. 
 

Joi, 22 iunie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

În ziua de  luni, 19 iunie 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 luni, 19 iunie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin 
Dan, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, 
Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon, Cîtea Vasile, Nicoară 
Romeo Florin.   
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Marți, 20 iunie 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 Lucrările ședinței au început cu propunerea legislativă pentru modificarea art.6 
alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România. Plx. 207/2017. 
 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Intervenția 
legislativă este argumentată în Expunerea de motive prin faptul că “Statul Român protejează 
patrimonial instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, asigurându-le baza 
materială absolute necesară funcționării și pregătirii profesionale a studenților”. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că nu are un punct de vedere al 
Guvernului, dar poziția Ministerului Educației Naționale este favorabilă întrucât prevederile 
inițiativei protejează patrimoniul agricol, clădiri și terenuri ale universităților de profil 
precum și ale Institutului de Cercetare din domeniul agricol.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că apreciază poziția 
Ministerului Educației Naționale și a subliniat că este bine să se protejeze patrimoniul 
instituțiilor de învățământ și de cercetare. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a subliniat că agricultura este un domeniu prioritar 
la nivel național și este important să se mențină la unitățile de învățământ de profil terenurile 
și toate utilitățile pentru a se desfășura practica. A propus avizarea favorabilă a propunerii 
legislative.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 
abțineri, avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
 

La punctul Diverse, doamna președinte Camelia Gavrilă a anunțat că membrii 
delegației care au efectuat o vizită la Bratislava (Slovacia), la invitația Comisiei omoloage 
din cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace, vor prezenta concluziile acestei 
deplasări. 

Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan, conducătorul delegației, a prezentat 
componența delegației și programul. Din delegaţia parlamentară română au mai făcut parte 
doamna deputat Florica Cherecheș - vicepreședinte al Comisiei, Grupul parlamentar al PNL, 
domnul deputat Robert Nicolae Turcescu - secretar al Comisiei, Grupul parlamentar al 
PMP, și domnul deputat Radu Costin Vasilică - membru, Grupul parlamentar al PSD.  Pe 
parcursul vizitei, delegaţia parlamentară a fost însoţită de Excelența Sa, doamna Steluța 
Arhire, Ambasadorul României în Republica Slovacă, şi de doamna Claudia-Monica 
Alexandru, Consulul României în Republica Slovacă.  

Programul vizitei a cuprins, în prima zi, o întrevedere cu domnul Ľubomír Petrák 
(SMER - SD), președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul 
Consiliului Național al Republicii Slovace, precum şi cu alţi membri ai comisiei, 
reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare, atât de la Putere, cât şi din Opoziţie, urmată 
de o vizită şi convorbiri cu reprezentanţi ai conducerii Academiei Slovace de Științe, o 
întrevedere și convorbiri cu președintele Grupului de prietenie Slovacia-România, doamna 
Jana Laššáková (SMER-SD) și alți membri ai Grupului. În cea de-a doua zi a vizitei, 
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programul a cuprins: convorbiri la Ministerul Educaţiei, Știinţei, Tineretului şi Sportului al 
Republicii Slovace, cu doamna secretar de stat Oľga Nachtmannova, convorbiri la 
Universitatea Comenius din Bratislava cu domnul prorector Vincent Múcska, întrevedere cu 
reprezentanți ai conducerii Institutului de stat al învățământului de specialitate, vizitarea 
Școlii industriale medii de inginerie și discuții cu domnul director Felix Dőmény. În cea de-
a doua parte a zilei, membrii delegației au asistat la spectacolul de teatru ”Două loturi”, pus 
în scenă de artiștii Teatrului Național I. L. Caragiale din București, în cadrul Festivalului 
internațional de teatru de la Bratislava și la festivitatea ce a urmat spectacolului, în prezența 
ambasadorilor celor două țări, a unor cetățeni slovaci de etnie română și cetățeni români 
stabiliți la Bratislava. In general, discuţiile s-au axat pe teme precum: îmbunătăţirea 
legislaţiei în domeniul educaţiei, finanţarea învăţământului, minoritățile naționale, accesul 
absolvenților pe piața muncii, învățământul dual, dotarea laboratoarelor din unitățile de 
învățământ preuniversitar, în special cele din cadrul școlilor profesionale, abandonul școlar 
și măsuri de prevenire a acestuia, atragerea de fonduri europene în programele de cercetare-
dezvoltare-inovare, acordarea de stimulente agenților economici în vederea cooptării 
acestora în procesul educațional, la nivelul practicii școlare. Pe parcursul vizitei, 
interlocutorii slovaci au făcut scurte prezentări ale sistemului de învăţământ, oferind repere 
relevante din activitatea desfăşurată la nivel legislativ şi executiv, tendinţe şi răspunsuri 
adaptate la context, ale factorilor implicaţi. La rândul său, partea română a evidenţiat că, în 
ultimii ani, România a făcut eforturi deosebite pentru includerea tinerilor absolvenți pe piața 
muncii și reducerea abandonului școlar.  Pe parcursul discuţiilor, partea română a remarcat 
importanța pe care o acordă statul slovac învățământului de tip dual, atragerea de fonduri 
europene (33.6 milioane euro) pentru dezvoltarea acestui sistem și modul în care încearcă să 
includă companiile naționale și multinaționale în procesul educațional, prin adoptarea de 
parteneriate care să ducă la crearea de școli particulare în cadrul acestor companii. Cu 
ocazia acestei vizite, s-a lansat, în numele Comisiei, invitaţia ca o delegaţie a Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Consiliului Național al Republicii 
Slovace să efectueze o vizită în România. Invitaţia a fost acceptată de partea slovacă. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, membru al delegației, a prezentat câteva 
aspecte referitoare la învățământul dual. Slovacia a atras, printr-un proiect european, 33,6 
milioane de euro pentru învățământul dual pentru o perioadă de 4 ani. Autoritățile au 
conștientizat nevoia de muncitori și de experți cu înaltă calificare și au considerat că 
învățământul dual este soluția. Acest proiect are câteva componente de bază, foarte 
importantă fiind și promovarea, pentru care folosesc toate metodele de comunicare. Au 
înființat opt puncte regionale în toată țara care oferă informații despre acest tip de 
învățământ.  Instruirea nu se face doar pentru elevi ci și pentru adulți și anume: profesori, 
manageri, instructori de practică. Au o abordare diferită față de țara noastră și anume: elevul 
împreună cu familia își alege calificarea pe care o dorește, își caută compania cu care face 
contract; compania găsește școala, cu ajutorul Institutului de stat al învățământului de 
specialitate.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a apreciat rezultatele prezentate de membrii 
delegației și a rugat ca raportul și alte documente primite pe parcursul vizitei să fie trimise și 
Ministerului Educației Naționale. 
 
 În continuare, doamna președinte Camelia Gavrilă a informat membrii Comisiei că  
se va transmite pe e-mail programul și tematica pentru ședințele din perioada vacanței de 
vară. 
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 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat. 
  
 La şedinţa Comisiei de marți, 20 iunie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin 
Dan, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, 
Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon, Cîtea Vasile, Nicoară 
Romeo Florin.   
 

În ziua de joi, 22 iunie 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 joi, 22 iunie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin, Cîtea Vasile, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin 
Dan, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, 
Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon, Nicoară Romeo 
Florin.   
 
 
  

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 


