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              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 21 deputați, din totalul de 24 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 

- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 
 - doamna deputat Elena Hărătău - înlocuită de doamna deputat Cristina Burciu, Grupul 
parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Elvira Șarapatin - înlocuită de doamna deputat Lucreția Roșca, 
Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Cercetării și Inovării 
 - Iulian Cristache - consilier 
           Din partea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța   
Alimentelor 
 - Simona Popa - consilier 

Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 
- Petrișor Laurențiu Țucă - președinte 

           Din partea inițiatorilor 
 - Vlad Alexandrescu - senator. 
              

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 04 iunie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale. Plx. 230/2019. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale. Plx. 232/2019. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 233/2019. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor 

utilizate în scopuri ştiinţifice. PLx. 184/2019. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. C.D. – Cameră decizională.  
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II. DIVERSE 
Miercuri, 05 iunie și joi, 06 iunie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
  

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus să se înceapă ședința cu 
dezbaterea punctului 4 al ordinii de zi. 

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

 
Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PLx. 184/2019).  
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat proiectul de lege care are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corectării unor aspecte 
apărute în timpul procesului de transpunere, la nivelul legislaţiei naţionale de profil, a 
dispoziţiilor Directivei nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 
septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, ca urmare a 
necesităţii alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României, în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene. Totodată, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit că acesta 
este un raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, care a transmis un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  

 Doamna Simona Popa, consilier în cadrul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor, a precizat că Autoritatea susține modificarea proiectului de 
Lege în forma adoptată de Comisia pentru agricultură. 

Domnul consilier Iulian Cristache a subliniat că Ministerul Cercetării și Inovării susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Având în vedere că proiectul de Lege vizează corectarea unor aspecte de transpunere a 
Directivei nr.2010/63/UE, domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus un raport de 
adoptare cu amendamentele propuse de Comisia pentru agricultură.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale (Plx.230/2019). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.43 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul reorganizării, în mod 
asociativ, a două federaţii, Federaţia Sportului Școlar şi Federaţia Sportului Universitar, în 
structura Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activităţile sportive. 

Domnul deputat Vasile Cîtea, în calitate de inițiator, a susținut necesitatea separării 
celor două federații care în prezent funcționează împreună. Totodată, a subliniat că în 
momentul de față nu există infrastructura necesară în cadrul direcțiilor județene pentru sport și 
tineret pentru ca această separate să se poată realiza și practic. Din aceste considerente, în 
urma discuțiilor avute cu specialiștii din cadrul Ministerului Educației Naționale și din cadrul 
direcțiilor județene pentru sport și tineret, inițiatorii își vor retrage această inițiativă, urmând 
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să o depună în următoarea sesiune, pentru a da posibilitatea autorităților publice să rezolve 
situația infrastructurii la nivel local.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale este 
de acord cu propunerea domnului deputat Vasile Cîtea. 
 Membrii Comisiei au luat act de propunerea inițiatorilor și, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, s-a decis amânarea dezbaterilor pentru a se oferi inițiatorilor posibilitatea 
retragerii inițiativei.  
 
           În continuare s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.1/2011 a Educației Naționale (Plx 232/2019). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că inițiativa are ca obiect 
completarea art.71 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul introducerii unui nou alineat (31), potrivit căruia, pentru disciplinele din 
domeniul sportului, rezultatele evaluării să fie exprimate prin calificativele „foarte bineˮ, 
„bineˮ, „suficientˮ și „insuficientˮ, pentru toate formele de învăţământ şi nivel de studiu, 
excepţie făcând liceele și universitățile cu profil sportiv. În acest mod, se consideră că va 
creşte participarea la orele de educaţie fizică şi sport a elevilor şi studenţilor din România, în 
special a tinerilor cu obezitate infantilă, care nu vor fi intimidaţi de evaluarea prin notare cu 
numere întregi de la 1 la 10. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține actuala formă de evaluare și anume calificative pentru învățământul primar și note 
pentru învățământul gimnazial, liceal și universitar, așa cum rezultă din prevederile art. 71 
alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 
„rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative, în învăţământul primar, 
respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar 
nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale.” Ministerul 
consideră că folosirea combinată a celor două sisteme de notare nu este posibilă și nu ar 
permite evaluarea corectă, în mod unitar, a performanței școlare a elevilor și abordarea unitară 
a evaluării în cazul tuturor disciplinelor de studiu din trunchiul comun al planurilor de 
învățământ. Totodată, în baza autonomiei universitare, garantată prin art. 32 alin. (6) din  
Constituția României, republicată, și prevăzută de art. 123 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea evaluării pe parcurs a 
studenților, inclusiv alegerea modalității de notare a acestora, intră în competențele instituțiilor 
de învățământ superior, și nu în atribuțiile Ministerului Educației Naționale. Pe cale de 
consecință Ministerul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a propus adoptarea unui raport de respingere. 
 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a susținut că trebuie păstrat sistemul de 
evaluare actual. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de numărul mare al scutirilor la 
disciplina Educație fizică și sport și a considerat că acesta s-ar reduce dacă aptitudinile 
sportive nu ar fi evaluate prin note și nu ar genera probleme ulterioare la media pentru 
admiterea la liceu sau facultate a unor elevi care nu pot face performanță sportivă.  
 Domnul deputat Cristinel Romanescu a subliniat necesitatea unui sistem de evaluare 
care să nu trimită elevii către scutiri medicale, date fiind statisticile privind obezitatea 
infantilă. 
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că modul de notare nu este motivul 
absenteismul la orele de educație fizică și sport.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru respingere și o abținere, 
respingerea propunerii legislative. 
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 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 207 și 213 din Legea 
educației naționale nr.1/2011 (Plx 233/2019). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare ce 
vizează modificarea art.207 alin.(5) lit. b) şi c), precum şi a art.213 alin.(7) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul modificării 
modalităţii de alegere a decanului, precum şi al limitării clare a mandatelor rectorilor. De 
asemenea, a precizat că la începutul ședinței s-a primit un amendament asupra Plx. 233/2019 
din partea domnilor deputați UDMR, membri ai Comisiei, referitor la alineatul (7) al 
articolului 213. 
 Domnul senator Vlad Alexandrescu, în calitate de inițiator, a menționat că această 
propunere legislativă a pornit de la mai multe constatări practice: a existat anterior în Legea 
educației naționale nr. 1/2011 o reglementare clară referitoare la numărul de mandate/ani în 
cazul alegerii rectorilor care s-a dovedit o soluție mai bună pentru buna desfășurare a 
activității în învățământul universitar decât cea în vigoare în acest moment, adoptată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014; în legătură cu alegerea decanilor se dorește 
revenirea la o formă mai veche a Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care aceștia erau 
desemnați prin votul universal al cadrelor didactice, la care se adăuga votul studenților. 
Decanul are cea mai importantă funcție de reprezentare într-o facultate și trebuie să fie investit 
cu o mare legitimitate de către cadrele didactice. De asemenea este importantă și participarea 
reprezentanților studenților la luarea deciziei. Inițiativa propune ca votul studenților să aibă o 
pondere de 25%, lăsând la decizia senatelor universitare, în ce mod va fi exercitată această 
pondere. În prezent, decanul nu este ales propriu-zis, deoarece candidații la această funcție 
prezintă un proiect de management în fața consiliului facultății, care elaborează doar un aviz 
consultativ, urmând ca rectorul să numească decanii.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că, în prezent, cadrele de conducere din 
universități pot fi alese, desemnate prin concurs sau numite, alegerea modalității făcându-se, 
în baza autonomiei universitare, conform voinței comunității academice în urma unui 
referendum organizat în universitate. În urma referendumului se stabilește dacă rectorul se 
alege de către comunitatea academică sau se selectează prin concurs. Rectorul numește 
prorectorii, cu acordul senatului universitar. Directorii de departament sunt aleși de 
comunitatea din respectivul departament. În prezent, singurele persoane care sunt selectate 
numai prin concurs sunt decanii, pentru acest proces fiind necesare minim două candidaturi. 
După parcurgerea etapelor de concurs, decanul este numit de rector, pe baza rezultatelor din 
concurs. Domnul secretar de stat a explicat că, în modificările legislative ce au existat de-a 
lungul timpului, mandatul rectorului a fost la un moment dat limitat la două mandate. Ulterior, 
s-a introdus posibilitatea ca, în cazul în care există întreruperi, rectorul să poată candida și 
pentru un al treilea mandat. A existat, de asemenea, și o prevedere prin care se stabilea că 
rectorii nu pot deține această funcție mai mult de 8 ani, indiferent de numărul de mandate sau 
de întreruperi. Sensul actualei inițiative legislative conduce la revenirea la unele din aceste 
prevederi. Au existat discuții și cu privire la posibilitatea unui rector de a candida la alte 
universități, ocolindu-se astfel prevederea referitoare la exercitarea a două mandate în aceeași 
universitate. Cu privire la textul inițiativei, domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că 
există ambiguități și contradicții în formulare, precum cea referitoare la alegerea decanilor 
unde se dorește ”vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare 
titulare din cadrul facultății într-o proporție de 75% și al studenților într-o proporție de 25%”. 
Aici apar interpretări în înțelegerea textului. Întrebarea este, dacă votează doar 75% dintre 
cadrele didactice, cum este acesta un vot universal sau cum anume se ponderează acest vot. O 
altă problemă este faptul că inițiativa propune să se poată prezenta la competiția pentru funcția 
de decan orice ”cadre didactice și de cercetare titulare din cadrul universității sau din orice 
facultate de profil din țară ori din străinătate”. Nu se face nici o referire la modul în care un 
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cadru didactic dintr-o altă țară sau universitate poate să convingă cadrele didactice sau 
studenții cu privire la performanța și experiența proprie. În ceea ce privește partea a doua a 
inițiativei, referitoare la mandatul rectorilor, punctul de vedere al Ministerului este că se poate 
realiza o limitare la 8 ani. Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că procesul de 
alegere pentru funcțiile de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior, pentru 
mandatul 2020-2024, a început deja în multe universități, iar, dacă inițiativa se aprobă, ar crea 
multe dificultăți, fiind dificil de implementat, deoarece regulile se vor schimba în timpul 
desfășurării procedurilor deja stabilite.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a solicitat clarificări în legătură cu 
susținerea Ministerului referitoare la mandatul rectorilor. Răspunsul a confirmat o opinie 
favorabilă pentru cazul rectorilor și aviz negativ pentru prevederile referitoare la alegerea 
decanilor. 
 În continuare, doamna președinte a semnalat faptul că, de-a lungul ultimilor ani, 
Camera Deputaților a fost Cameră decizională asupra proiectelor de lege/propunerilor 
legislative ce au ca obiect de reglementare învățământul superior, conform cutumei și istoricul 
dezbaterilor parlamentare a inițiativelor cu acest obiect. Totodată, pentru a se asigura 
egalitatea și echitatea între cele două Camere ale Parlamentului în ceea ce privește dezbaterea 
inițiativelor legislative, Senatul a fost Cameră decizională asupra proiectelor de 
lege/propunerilor legislative ce au ca obiect de reglementare învățământul preuniversitar. Pe 
cale de consecință, a întrebat de ce a fost transmisă această inițiativă de către Biroul 
Permanent către Comisie, cu precizarea Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, și nu 
către Senat și dacă se mai poate face ceva în acest sens, pentru a nu crea precedente.   
 Referitor la propunerea legislativă, doamna președinte a precizat că este important de 
menționat că toate candidaturile pentru funcția de decan trebuie să primească avizul 
consiliului profesoral al facultății, deci există un filtru la acest nivel. Din ceea ce a prezentat 
domnul secretar de stat, rezultă ca Ministerul nu este de acord cu partea referitoare la 
alegerea decanilor și susține limitarea la două mandate pentru rectori, indiferent de 
întreruperile acestora.  
 Domnul Petrișor Laurențiu Țucă, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor 
Studențești din România, a precizat că decanul este ales printr-o comisie desemnată de 
consiliul facultății, dar nu este obligatoriu ca cel puțin un student să fie prezent în acea 
comisie. De aceea, în majoritatea cazurilor, în procesul de alegere a decanilor, studenții nu 
sunt incluși. În studiul realizat de ANOSR, media națională a studenților incluși în procedura 
de alegere a rectorilor este de 12%, fiind necesar un procent al reprezentativității studenților 
mai mare, de 25%, așa cum există și în alte state europene precum Spania sau Olanda. 
ANOSR consideră că în prezent se încalcă un principiu reglementat de CEDO, mai exact, cel 
care stabilește că drepturile odată dobândite nu pot fi constrânse sau restrânse, ci doar extinse. 
Studenții sunt din ce în ce mai importanți pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ 
superior. Un rector ar trebui să reprezinte toată comunitatea academică, nu doar cadrele 
didactice. Se dorește includerea ponderii de minim 25% a studenților în legislație până la 
alegerile pentru funcția de rector din noiembrie 2019. O schimbare de procedură nu înseamnă 
schimbarea regulilor după ce s-a început procesul de alegere.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit că studenții sunt reprezentați la 
nivel de consilii de administrație, în senatul universitar și că multe din aceste nuanțări pe care 
le doresc studenții țin și de autonomia universitară.   
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că trebuie făcută distincție între ceea ce 
înseamnă senatul universitar, care este constituit din 75% cadre didactice și cercetători și 25% 
din studenți, și comunitatea academică. În prezent, nu senatul universitar alege rectorul. 
Comunitatea academică este cea care alege rectorul, dacă referendumul a hotărât în acest fel. 
Altfel, și rectorul poate fi desemnat prin concurs, din comisia de examinare putând face parte 
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și un student. În ceea ce privește consiliul de administrație, legea în vigoare precizează foarte 
clar componența acestuia - rector, prorector, decani. 
 Domnului vicepreședinte Szabo Odon a propus aprobarea unui raport de 
adoptare cu amendamente, propunând o limitare a mandatului rectorilor la o perioadă 
de maximum 8 ani, fără a mai putea fi prelungit, chiar dacă mandatul a fost întrerupt 
sau se derulează într-o altă universitate. În acest mod, se evită crearea de feude în 
universități și împiedică ocolirea prevederilor legale de către rectori, prin întreruperea înainte 
cu o săptămână/o zi a mandatului, astfel încât nu este mandat complet și pot candida din nou. 
A întrebat de ce trebuie să fie mandatele succesive, uneori e util să poți reveni. Important este 
să fie doar două mandate, indiferent dacă sunt unul după altul sau la un interval de timp. De 
asemenea, a subliniat că forma actuală a legii, în care decanul este numit de rector pe baza 
unui concurs este una benefică, pentru a exista o coerență managerială și a evita conflictele. 
Ar trebui amendată și alegerea rectorului astfel încât să existe un procent de 25% din rândul 
studenților în acest proces. O pondere de 3% a studenților în alegerea rectorilor este de fapt o 
influență inexistentă, o cantitate neglijabilă. Dar 25% presupune ca fiecare rector, în planul lui 
de management universitar să includă niște elemente, și, în acest mod, rectorul este obligat să 
aibă un dialog cu studenții. În acest sens, a considerat că în procesul de alegere a rectorului, 
studenții trebuie să fie reprezentați în proporție de 25%, dar nu și în procesul de desemnare a 
decanului. Amendamentul propus face referire la instituția succesoare a universității, pentru  a 
se păstra limita a celor 8 ani. 
              Doamna deputat Lavinia Corina Cosma, în calitate de inițiator, a menționat că 
studenții trebuie mai bine reprezentați și a susținut propunerea domnului vicepreședinte Szabo 
Odon. Studenții sunt foarte slab reprezentați. Referitor la modalitatea de alegere a decanului, 
doamna deputat Lavinia Corina Cosma a propus ca acesta să fie ales, cel puțin în acest an. La 
Târgu Mureș, deoarece s-au unit două universități, rectorul a profitat și a mai candidat încă o 
dată.  
              Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a subliniat că 
studenții sunt un actor important și trebuie să fie prezenți în deciziile de la nivelul comunității 
academice. A propus ca amendamentul legat de reprezentativitatea studenților, respectiv 25%, 
de la nivelul alegerii decanilor să fie introdus și în cazul alegerii rectorilor.  
 În cadrul dezbaterilor pe text, modificarea literelor b) și c) ale alin. (5) al art. 207 a fost 
respinsă cu 8 voturi pentru adoptare, 8 voturi împotrivă și 3 abțineri. 
 Amendamentul asupra alineatului (7) al articolului 213 propus de Grupul UDMR, 
modificat, a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a solicitat doamnei deputat Lavinia 
Corina Cosma să enunțe amendamentul pe care îl propune.  
 Doamna deputat Lavinia Corina Cosma a precizat că susține amendamentul propus de 
ANOSR și a rugat președintele Alianței să îl citească.  
 Domnul președinte Petrișor Laurențiu Țucă a prezentat amendamentul ANOSR. 
 Domnului vicepreședinte Szabo Odon a propus un amendament la art.209 alin. (1) lit. 
b).  
 Domnul președinte Petrișor Laurențiu Țucă a propus ca alegerea studenților să se facă 
printr-un regulament propriu stabilit de aceștia, deoarece este dificil de modificat carta 
universitară. 
 Doamna deputat Lavinia Corina Cosma a susținut propunerea ANOSR, deoarece este 
aproape imposibil de modificat Carta. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că, la nivelul Comisiei, nu se 
poate lua o decizia prin care să se substituie rectorii sau conducerea universităților.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că o cartă universitară poate fi 
modificată, mai ales că studenții au reprezentanți în senatul universitar în proporție de 25%. 
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Amendamentul propus nu este corect, clar și nu prezintă la ce se raportează cei 25% ai 
studenților, din ce sunt cei 25% - din numărul studenților sau din corpul electoral. Ar trebui să 
se clarifice acest aspect, dacă se dorește neapărat acest amendament. 
 Domnului vicepreședinte Szabo Odon a precizat că domnul secretar de stat are 
dreptate, deoarece numărul cadrelor didactice este unul fix, mult mai mic decât numărul 
studenților.   
 La dezbateri, au mai luat cuvântul domnii deputați Viorel Stan și Alexandru Rădulescu, 
care au susținut clarificarea textului în sensul specificării faptului că proporțiile sunt din 
corpul electoral.   
 Modificarea art.209 alin. (1) lit. b) a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.   
 Membrii Comisiei au votat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise. 
  
 

În ziua de miercuri, 05 iunie și joi, 06 iunie 2019 lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


