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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 09, 10, 11 și 12 mai 2022 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 09 mai 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 10 mai 2022 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației 
naționale. Plx. 149/2022.   C.D. – Prima Cameră sesizată.  

 2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx.212/2022. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.   C.D. – 
Cameră decizională.  

Miercuri, 11 mai 2022 
Joi, 12 mai 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

În ziua de luni, 09 mai 2022, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

 
Marți, 10 mai 2022 

 
 

 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 nr.1/2011 a educației naționale (Plx. 149/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, în sensul alocării unui număr de 
cinci locuri bugetate,  în cadrul cifrei de școlarizare aprobate anual, absolvenților cu diplomă 
de bacalaureat orientați școlar și profesional pe sistemul cerințelor educaționale speciale 
(CES). 

Domnul deputat Radu Panait, inițiator, a menționat că, în cuprinsul Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 26 septembrie 

ioana.minzu
Original



2 
 

2007, ratificată de statul român prin Legea nr. 221/2010 s-a impus dezideratul promovării unei 
educații incluzive, adresate tuturor tinerilor, fără niciun fel de diferențiere. Deși Convenția 
face referire la persoanele cu dizabilități, iar în legislația națională Ordinul nr. 
1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 face o distincție clară între „copii cu dizabilități" 
și „copii cu cerințe educaționale speciale-CES”, dezideratul impus de Convenția ONU 
privind sistemul educațional incluziv se aplică a fortiori și copiilor cu CES. Acest deziderat a 
fost preluat în legislația românească, fiind regăsit și în Legea educației naționale nr. 1/2011. 
Actul normativ menționat relevă o serie de principii care guvernează învățământul 
preuniversitar și superior al tinerilor din România, reglementând pe de-o parte principiul 
echității, în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare, iar pe de altă parte 
principiul egalității sociale și principiul incluziunii sociale. În acord cu aceste principii și cu 
faptul că, la nivel național, într-un an școlar acced la învățământul de masă un număr 
aproximativ de 35.000 de elevi cu CES, se propune completarea art. 205 din Legea nr. 1/2011, 
urmărind aplicarea aceluiași tratament tinerilor cu CES, ca și tinerilor proveniți din sistemul 
de protecție socială. Protecția copiilor și tinerilor cu CES este reglementată la nivel național, 
fiind incidente în materie o serie de acte specifice, precum: Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale; Ordinul nr. 1985/2016 privind metodologia evaluării și orientării școlare; 
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare; Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă; Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului. Modificarea propusă urmărește asigurarea unei sistematizări și unificări 
a legislației, urmărind totodată elaborarea unei reguli clare și previzibile în ceea ce privește 
accesul la învățământul superior al tinerilor cu CES. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că din punctul de vedere trimis de 
către Ministerul Educației reiese faptul că se susține propunerea legislativă. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus adoptarea inițiativei. 
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat 

propunerea legislativă cu amendamente admise. 
 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (Plx. 212/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat ca propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea creșterii finanțării suplimentare care se 
acordă, în prezent, universităților publice de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului 
Educației, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare națională și cu performanța asociată 
obiectivelor strategice. Se propune majorarea ponderii finanțării suplimentare de la 30% la 
50% din suma alocată la nivel național, universităților de stat, ca finanțare de bază, precum și 
instituirea unor reguli referitoare la cheltuirea sumelor provenind din fondul de dezvoltare 
instituțională a universităților publice. 

Domnul senator Cosmin-Marian Poteraș, inițiator, a precizat că finanțarea eficientă a 
universităților publice din România reprezentă un deziderat al Programului de Guvernare 
asumat pentru orizontul de timp 2020-2024. Astfel, se impune actualizarea modului de 
finanțare a universităților în concordanță cu obiectivele de dezvoltare națională, cu misiunea 
asumată și cu performanța asociată obiectivelor strategice. Principiul de bază este că 
finanțarea trebuie să urmeze performanța și interesele strategice ale României. În doctrina de 
specialitate, nu de puține ori se relevă faptul că statele încep să regândească modalitățile de 
finanțare a universităților publice, raționalizând costurile în vederea stimulării prioritare a 
competitivității și cercetării științifice. Astfel, conceptul care începe să guverneze modalitatea 
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de finanțare a universităților publice din Uniunea Europeană este reprezentat de finanțare 
bazată pe performanță (performance based funding). Și sistemul universitar din România 
trebuie să includă acest concept, în contextul în care la momentul de față finanțarea este 
acordată în mod covârșitor pe baza numărului de studenți, făcându-se astfel abstracție de la 
criteriile calitative menite să asigure un parcurs evolutiv al activității universităților din 
România. Universitățile românești au vocația de a deveni repere academice la nivel european, 
iar statul trebuie să sprijine activ acest demers, în special printr-o regândire a modului de 
alocare a fondurilor publice. 
 Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că împărțirea pe care o face 
Ministerul Educației este pe numărul de studenți la fiecare domeniu, iar fiecare domeniu nu 
poate fi modificat decât de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
(ARACIS). Bugetul Ministerului Educației este destul de bine comprimat, iar acesta trebuie în 
primul rând să asigure finanțarea de bază.  
 Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căuș a precizat că orice suprafinanțare a 
învățământului este bună, dar problema este de natură tehnică, iar folosind expresii care nu 
sunt clare se îngreunează aplicarea legii. A susținut respingerea propunerii legislative.  
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea cu două săptămâni a 
dezbaterilor pentru a o îmbunătăți.  
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că, având în vedere faptul că 
finanțarea învățământului superior se realizează de regulă prin intermediul finanțării de bază și 
a finanțării complementare, finanțarea suplimentară apare ca o situație excepțională. Prin 
această propunere legislativă se adăuga o nouă modalitate de finanțare obligatorie. În ceea ce 
privește propunerea de realizare a unui ordin comun al Ministerului Educației și Ministerul 
Muncii în vederea elaborării criteriilor de determinare a gradului de absorbție a subvențiilor, 
în acest moment există o procedură deschisă între cele două mistere care să rezolve această 
problemă. Propunerea legislativă are un impact asupra bugetului național al statului fără să fie 
însoțită de un studiu de impact asupra bugetului de stat consolidat pe termen scurt și lung. 
Având în vedere aceste argumente propunerea legislativă, în această formă, nu poate fi 
susținută de Ministerul Educației.  

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizat că prin adoptarea acestei propuneri se 
creează un paralelism legislativ, o suprareglementare, deoarece intenția legislativă este deja 
reglementată în Lege. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor. Comisia cu 4 voturi pentru, 3 abțineri și 17 voturi împotrivă, a respins 
propunerea de amânare. 

Comisia, cu 17 voturi pentru respingere, 3 abțineri și 4 voturi împotriva respingerii, a 
emis un raport preliminar de respingere. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Florian Ioan Lixandru - secretar de stat 
Din partea inițiatorilor: 
- Radu Panait - deputat  
- Cosmin-Marian Poteraș - senator. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 

Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, 
Filip Havârneanu - secretar, Bulai Oana-Gianina, Cătălina Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, 
Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir 
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Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu 
Polițeanu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, 
Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință a fost absent domnul deputat Szabó Ödön - vicepreședinte. 
 
 
În zilele de miercuri, 11 mai 2022 și joi, 12 mai 2022, lucrările Comisiei au avut pe 

ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei. 

 
 

 PREȘEDINTE 
  Natalia Elena Intotero 


