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Marți, 26 septembrie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați  din totalul de 26 membri, fiind absenți 
4 deputați: 

- Anton Anton – Grup parlamentar ALDE 
- Biro Zsolt-Istavan - Grup parlamentar UDMR 
- Mara Mareș - Grup parlamentar PNL 
- Moldovan Sorin Dan - Grup parlamentar PNL. 

 În cea de a doua parte a ședinței domnul deputat Angel Tîlvăr a fost înlocuit de domnul 
deputat Silviu Nicu Macovei. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat. 

- Gabriela Liliana Petre - director, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic 

De la Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană 
- Sebastian Metz - director 
- Soare Matilda - consultant 
De la  Program România Meseriașă - Inițiativa OMV Petrom 
- Monalisa Florentina Nicolici-Munteanu  - coordonator program 
- Diana Berceanu. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 26 septembrie 2017 
I. RAPORT 

Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 
11/2017. Raport. Termen: 19 septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră 
sesizată.  

II. DIVERSE 
Miercuri, 27 septembrie 2017 

 Dezbatere privind aspecte legislative pentru susținerea învățământului dual (II). 
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Joi, 28 septembrie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

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

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  
 Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. PLx. 11/2017. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a invitat membrii Comisiei să ia cuvântul 
la dezbateri generale asupra proiectului de lege și a precizat că vor fi luate în dezbatere doar 
articolele care fac obiectul Cererii de reexaminare de la Președinția României. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a subliniat faptul că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 a suferit multe modificări la Senat față de forma adoptată la Camera 
Deputaților. În urma consultărilor cu specialiști din domeniu, Grupul parlamentar al PNL a 
făcut unele amendamente pe care le va prezenta la dezbaterea pe articole. A susținut forma 
adoptată de Camera Deputaților.  
 Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a fost de acord cu revenirea la textul adoptat de 
Camera Deputaților, printre elementele ce trebuie reintroduce în text fiind nivelurile 4 și 5 de 
calificări și autorizarea și acreditarea operatorilor economici A considerat că este necesar un 
proces unitar al evaluării elevilor la admiterea în sistemul dual. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că au fost făcute multe 
modificări la Senat, unele de bun augur, altele mai pot fi discutate. Grupul parlamentar al PSD 
susține ideea de continuitate a nivelului 3, prin reintroducerea nivelurilor 4 și 5 de calificări. De 
asemenea, a arătat că elevii se vor regăsi în continuare în consiliile de administrație, la fel și 
operatorii economici. 
 Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a propus să se treacă la dezbaterea pe articole și 
a subliniat că la dezbaterea anterioară s-a ajuns, prin consens, la rezultate satisfăcătoare. A fost 
de părere să se acorde atenție articolului care prevede autorizarea și la competențele pe care le 
are școala. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că procedura reexaminării nu prevede 
noi modificări legislative, deci se vor lua în dezbatere numai acele articole retrimise spre 
examinare de către Președinția României. 
 Domnul Sebastian Metz,  director, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană a 
menționat că sistemul de învățământ profesional din Germania este unul de înaltă performanță 
care se bazează pe cerere și ofertă și pe crearea unei forțe de muncă înalt calificată. În 
Germania, cu ajutorul învățământului profesional, șomajul în rândul tinerilor este scăzut. A 
precizat că a fost transmis Comisiei un document de poziție al Camerei de Comerț și Industrie 
Româno-Germane. A considerat important ca dezvoltarea nivelurilor 4 și 5 să fie inclusă în 
învățământul dual. A arătat că învățământul dual este un parteneriat între școli, agenți 
economici, părinți și copii. Implicarea operatorilor economici, prin prezența în consiliile de 
administrație și consultarea în stabilirea condițiilor de admitere, este importantă și utilă. A 
susținut proba de admitere unitară la nivel național. De asemenea, a fost de acord cu acreditarea 
operatorilor economici care se implică în învățământul dual pentru a garanta calitatea actului 
educațional.  
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Doamna Monalisa Florentina Nicolici-Munteanu, coordonator al Programului România 
Meseriașă – Inițiativa OMV Petrom, a precizat că, din anul 2015, s-au implicat în susținerea 
educației în România. Au realizat un Raport de politici publice împreună cu Academia Română 
în anul 2016, pe care îl va trimite Comisiei, spre informare. Raportul arată care sunt problemele 
învățământului profesional în România și posibile soluții. Sistemul educațional profesional și 
tehnic trebuie să fie axat pe nevoile elevului și ale angajatorului, altfel nu se poate face legătura 
între școală și piața muncii. A susținut adoptarea proiectului de lege în forma inițială, 
angajatorul să facă parte din consiliul de administrație, astfel încât acesta să fie și cu 
responsabilități și cu beneficii.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul sprijină ideea de fond a 
ordonanței care se referă la învățământul profesional și tehnic, inclusiv la cel dual, cu calificări 
până la nivelul 5. Referitor la autorizare și acreditare, ministerul consideră că la momentul 
actual cel mai potrivit ar fi ca școala să asigure evaluarea și acreditarea pe baza unor elemente 
stipulate în contracte cu operatorul economic. În legătură cu avizul pentru profesori și directori, 
acesta se realizează printr-o metodologie generală fără introducerea unor criterii suplimentare. 
A rugat membrii Comisiei să reflecteze asupra faptul că ponderea cadrelor didactice în consiliul 
de administrație a fost redusă.  

Doamna Gabriela Liliana Petre, director al Centrului Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic, a precizat că în acest an învățământul profesional și dual 
funcționează doar pentru nivelul 3. A arătat că nu este bine să se modifice substanțial 
Ordonanța nr.81/2016, aceasta producându-și deja efectele, deoarece se dă peste cap tot 
procesul de învățământ, anul școlar 2017-2018 fiind început. Pentru anul școlar viitor s-au 
identificat cereri pentru programe noi.  Se află în lucru metodologia pentru nivel 4 și nivel 5 
care va fi prezentată în curând pentru dezbatere publică. În ceea ce privește 
autorizarea/acreditarea, în acest moment ARACIP lucrează la noile standarde de 
autorizare/acreditare a unităților de învățământ preuniversitar, iar pentru zona de învățământ 
profesional și tehnic vor fi standarde noi care se referă la calitatea pregătirii practice a elevilor. 
Practic, vor fi cerințe de conformitate care vor fi verificate la autorizarea școlilor.  A susținut ca 
angajatorii să fie implicați activ în deciziile care se iau la nivelul școlii prin consiliile de 
administrație.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus să se treacă la dezbaterea articolelor care 
au fost trimise pentru reexaminare.  

În continuare a început dezbaterea pe articole care au fost adoptate cu majoritate de 
voturi. Punctul 8 din forma transmisă spre promulgare, care vizează art. 331 a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. Articolul prevede reintroducerea nivelurilor 4 și 5 de calificare. Pe cale 
de consecință, toate textele de lege care decurg din adoptarea acestui amendament, anume de 
introducerea celor două niveluri de calificare, au fost susținute de toți membrii Comisiei.  

Pe parcursul dezbaterilor, doamna deputat Raluca Turcan a arătat că Grupul PNL a 
depus amendamente și la prezentarea lor fiecare membru poate avea propria părere.  

La dezbaterea punctului 16 din forma transmisă spre promulgare, prin care se abrogă lit. 
b1) alin. (2) art. 96, domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că tehnică legislativă prevede 
votarea succesivă a abrogărilor  literelor a1), b1) și c1) și apoi votarea lit. e), introdusă de Senat, 
prin care se prevede că în unitățile de învățământ profesional, consiliile de administrație se pot 
mări cu doi membri desemnați de operatorii economici. În fapt, ce s-a eliminat prin abrogarea 
celor trei litre se introduce prin lit. e).  

Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că s-a depus un amendament la acest punct 
prin care se dorește păstrarea formei adoptate de Camera Deputaților cu modificarea ca 
numărul operatorilor economici să crească.  
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Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a întrebat dacă se dorește eliminarea 
reprezentantului elevilor din consiliul de administrație.  
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că elevii se vor regăsi în 
continuare în consiliile de administrație, indiferent de numărul membrilor consiliului de 
administrație, la fel și doi reprezentanți ai operatorilor economici. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul susține participarea 
elevilor în consiliul de administrație. La Senat s-a operat modificarea conform căreia consiliul 
de administrație să rămână cel din actuala lege, iar la învățământul dual să fie adăugați doi 
reprezentanți ai mediului economic.  

În urma discuțiilor în contradictoriu cu reprezentanții Grupului parlamentar al PNL, 
domnul vicepreședinte Szabo Odon a părăsit sala. 

Doamna deputat Raluca Turcan a anunțat că nu înțelege ce se votează și că nu este de 
acord cu abrogarea literelor a1), b1) și c1). În semn de protest, a anunțat că Grupul parlamentar 
al PNL se retrage de la dezbateri.   

Dezbaterile au continuat, amendamentele ulterioare fiind analizate și adoptate cu 
11 voturi pentru și 3 abțineri.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea în parte a Cererii de reexaminare și va înainta Plenului un raport de adoptare cu 
amendamente admise și respinse.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Florica Cherecheș, 
Szabo Odon, Cristina-Ionela Iurișniți, Sorin Mihai Cîmpeanu, Raluca Turcan, Marilena-Emilia 
Meiroșu, Nicolae Georgescu, Robert Nicolae Turcescu, Mihaela Huncă, Theodora Șotcan,  
Lavinia-Corina Cosma. 

În încheierea ședinței, doamna președinte Camelia Gavrilă a anunțat că întrucât 
dezbaterile privind Ordonanța de urgență nr.81/2016 s-au finalizat, miercuri, 27 septembrie 
2017, Comisia va avea pe ordinea de zi studiu individual. 
 

În zilele de miercuri, 27 septembrie și joi, 28 septembrie 2017, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.                    
  
 
 

             
PREȘEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
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