
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 27 septembrie 2021 
Nr. 4C-11/964 
 

PROCES-VERBAL 
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Marți, 21 septembrie 2021 

 
La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei. 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitați: 
Din partea Ministerului Educației 
- Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
Din partea Federației Naționale a Asociaților de Părinți 
- Iulian Cristache - președinte  
- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ  
- Cornelia Popa-Stavri - secretar general 
Din partea Consiliului  Național al Elevilor  
- Robert Avram - președinte 
Din partea inițiatorilor: 
- domnul senator Ștefan Pălărie  
- domnul senator Adrian Hatos.  

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

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

1/2011. Plx. 158/2021. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind 

educația națională. PLx. 228/2021. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale. Plx. 
229/2021. Raport comun cu Comisia pentru știință și tehnologie. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

4. Lege pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României.  Plx. 4/2015/2019. 
Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

5. Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României.  PLx. 215/2021. 
Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

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

prezenți. 
 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 158/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul stabilirii structurii anului școlar. Astfel, se propune ca anul 
școlar să înceapă în data de 1 septembrie, să includă două semestre și să se finalizeze la 31 
august din anul calendaristic următor. Anul școlar ar avea un minimum de 175 de zile de 
școlarizare pentru nivelul primar, 180 de zile pentru nivelul gimnazial și 185 de zile pentru 
nivelul liceal. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ sau inspectoratele școlare 
pot decide suplimentarea numărului minim de zile cu un maximum de 5 zile pentru nivelul 
primar, 10 zile pentru nivelul gimnazial, respectiv 15 zile pentru nivelul liceal. În zilele 
suplimentare, cadrele didactice vor beneficia de o primă raportată la numărul de ore efectuate, 
finanțarea acestora se face din bugetul de stat în limitele costului standard per elev/preșcolar. 

Domnul senator Ștefan Pălărie, inițiator, a explicat necesitatea asigurării stabilității 
structurii anului școlar. Se dorește un învățământ axat pe competențe și nu pe cunoștințe, sunt 
în continuare arii curriculare în care un copil ajunge să aibă multe materii diferite într-o 
săptămână, fiindu-i greu să acumuleze informații.  În continuare Ministerului Educației are 
libertatea de a hotărî cum să organizeze zilele de școală pe parcursul anului, între 1 septembrie 
și 31 august. Nu dorește să intre în atribuțiile ministeriale, dar dorește să introducă în corpul 
legii o protecție pentru durata minimă a unui an școlar. În urma discuțiilor cu factorii 
implicați, s-a hotărât să renunțe la prevederile care țineau de flexibilitatea la nivel de unitate 
școlară și de alocarea unor sume suplimentare pentru acești profesori. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerului Educației nu 
susține inițiativa și a subliniat că stabilirea structurii anului școlar prin ordin al ministrului 
asigură o mai mare flexibilitate și permite o adaptare corespunzătoare cu evoluțiile pe termen 
scurt și mediu din domeniul educațional. Din punctul de vedere al experților în educație, din 
motive psihopedagogice, nu este justificată diferențierea pe niveluri de școlarizare a numărului 
de zile de școală.  Există și aspecte de ordin financiar, pentru care Ministerul Finanțelor ar fi 
trebuit să se pronunțe. Analizând impactul bugetar asupra bugetului general consolidat al 
statului, stabilirea unor zile suplimentare de școală ar avea un impact financiar major asupra 
bugetului de stat.  
 Domnul Eugen Ilea a precizat că a fost făcut un sondaj la nivelul Federației Naționale a 
Asociațiilor de Părinți, iar decizia rezultată a fost de a nu susține inițiativa. 
 Domnul Robert Avram a menționat că inițiativa nu este susținută nici de către Consiliul 
Național al Elevilor. Structura anului școlar trebuie să rămână la decizia Ministerului 
Educației, pentru că este singura instituție care poate corela conținuturile din programa școlară 
și planurile cadru cu reperele de timp. În expunerea de motive a inițiativei nu se are în vedere 
impactul educațional pe care inițiativa l-ar avea asupra elevilor. Există și studii care arată că 
numărul de zile de școală este doar un factor care poate influența calitatea actului educațional, 
însă nu este un factor determinant. Mai importante decât numărul zilelor de școală sunt 
infrastructura din unitățile de învățământ, cum este structurată programa și cum sunt livrate 
conținuturile, motiv pentru care, dacă nu există anumite reforme la nivel structural, inițiativa 
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legislativă nu face decât să rigidizeze modul în care este stabilită structura anului școlar în 
lege.  
 Doamna Cornelia Popa-Stavri a menționat că inițiativa se referă la reglementarea 
educației în mediul formal astfel încât, la săptămânile de școală se adaugă activitățile 
extracurriculare care, în prezent, nu sunt contabilizate în durata anului școlar. Dacă se dorește 
extinderea numărului de săptămâni de școală ar trebui contabilizate în aceste săptămâni și 
activitățile non-formale care produc un impact vizibil și măsurabil în educația copiilor. Ar 
trebui stabilită arhitectura curriculară care să vină în întâmpinarea acestei extinderi, 
programele școlare, activitățile care contribuie la educație. Dacă un consiliu de administrație 
poate decide extinderea numărului de zile la nivelul unității de învățământ, ar fi indicată 
coroborarea cu programul „România educată” care vorbește despre finanțarea per formațiune 
de studiu și nu finanțarea per capita. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus respingerea inițiativei. În 
învățământul profesional și tehnic sunt aproximativ 42 de săptămâni de școală, până la 
mijlocul lunii iulie, iar pe perioada vacanțelor cadrele didactice participă la 
examene/admitere/bacalaureat, în comisii de concurs. Pe perioada vacanței de vară, când ar 
trebui să fie extins programul școlar, există o activitate multiplă, neexistând date în calendar în 
care să nu fie activitate. A subliniat  beneficiul elevilor și al părinților în urma activităților 
non-formale, a excursiilor și a taberelor. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut respingerea amintind de avizul 
Consiliului Economic și Social conform căruia „dacă se analizează numărul de ore pe an pe 
care elevii din România le stau la școală, pentru parcurgerea materiei de la disciplinele pe care 
le studiază, se va constata că aceștia petrec mai mult timp la școală comparativ cu elevii din 
alte țări unde sunt mai multe zile de școală decât în țara noastră”. 
 Domnul senator Ștefan Pălărie a subliniat că Ministerul Educației poate stabili chiar și 
un an școlar de cinci săptămâni, iar inițiativa „obligă” ministerul să respecte numărul minim 
de zile de școală. Diferențierea între primar și gimnazial există de mulți ani; copiii din 
învățământul primar au o altă capacitate de a face față stresului intelectual față de cei din 
gimnazial. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere, a 
adoptat respingerea inițiativei legislative. 
 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (PLx. 228/2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul promovării 
încadrării în câmpul muncii a persoanelor cu handicap și în sistemul de învățământ. 
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön, inițiator, a propus un raport de adoptare. A 
menționat că inițiativa vine dintr-o constatare concretă a faptului că acele persoane cu 
handicap au posibilitatea de a lucra cu timp parțial. În momentul de față nu pot realiza acest 
lucru deoarece posturile pe care ar putea să concureze nu pot fi scoase la concurs. A prezentat 
amendamente care să pună în acord punctele de vedere ale Consiliului Legislativ cu punctul 
de vedere al Guvernului. Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a solicitat 
amânarea proiectului de lege, întrucât Ministerul Educației nu cunoaște amendamentele 
propuse. 
 Doamna Cornelia Popa-Stavri a precizat că Federația de Sindicate Libere din 
Învățământ nu susține inițiativa și a menționat că ar trebui definită categoria de persoane 
căreia i se aplică prevederile, deoarece creează confuzii. 
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 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației 
naționale (Plx.229/2021).  
 Domnul senator Adrian Hatos, inițiator, a precizat că motivația inițiativei o reprezintă 
criza alfabetizării științifice și a resursei umane specializate în domenii științifice din 
învățământ. România deține scoruri scăzute la testele de alfabetizare științifică. Există un 
deficit destul de mare de cadre didactice în domenii științifice, iar această criză afectează 
inclusiv campania de vaccinare. Problema a fost remarcată și în rapoartele cu privire la starea 
învățământului din România și a fost transformată în prioritate educațională, așa cum reiese 
din raportul final al proiectului „România educată”, unde sunt 14 obiective legate de 
alfabetizarea științifică, dintre care 3 sau 4 pot fi corelate cu propunerea legislativă. Există un 
număr mare de activități extrașcolare organizate de către școală sau instituții afiliate rețelei 
școlare în colaborare cu alte instituții precum muzee, universități, care contribuie la 
promovarea științei și la creșterea alfabetizării științifice și, eventual, la alegerea unei cariere 
științifice de către tineri. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține forma cu amendamente. Față de forma inițială, acum se oferă posibilitatea Ministerului 
de a stabili normele metodologice privind structura Calendarului de activități și evenimente 
pentru popularizarea științei. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Comisiei pentru știință și 
tehnologie, a propus adoptarea inițiativei cu amendamente. 

Doamna Cornelia Popa-Stavri a rugat să se ia în considerare și punctul de vedere al 
Consiliului Economic și Social. 

Comisiile reunite, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au hotărât adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise. 

 
Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus amânarea dezbaterii asupra punctelor 4 și 

5 din ordinea de zi. 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 
 
În zilele de miercuri, 22 septembrie și joi, 23 septembrie 2021, Comisia a avut pe 

ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 


