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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 februarie 2022 
Nr. 4C-11/35 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 02 și 03 februarie 2022 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Miercuri, 02 februarie 2022 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 538/2021. Raport. CD - Primă Cameră sesizată.  

2. Raport privind starea învățământului preuniversitar din România în anul școlar 
2018-2019. R1/2020. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a 
Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

3. Raport privind starea învățământului preuniversitar din România în anul școlar 
2019-2020. R2/2021. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a 
Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

4. Raport revizuit privind starea învățământului preuniversitar din România în anul 
școlar 2019-2020. R19/2021. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a 
Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

5. Raport privind starea învățământului superior din România în anul școlar 2018-
2019. R1/2020. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a Senatului. 
C.D. + Senat – Cameră decizională. 

6. Raport privind starea învățământului superior din România în anul școlar 2019-
2020. R1/2021. Raport comun cu Comisia pentru învățământ tineret și sport a Senatului. 
C.D. + Senat – Cameră decizională. 

II. AVIZE 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 

cu privire la rectificarea bugetului de stat. (PLx. 596/2021). Aviz comun cu Comisia pentru 
învățământ, tineret și sport a Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în 
calitate de acționar, către CEC BANK S.A. (PLx. 598/2021). Aviz comun cu Comisia pentru 
învățământ, tineret și sport a Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

Joi, 03 februarie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate 

 în portofoliul Comisiei. 
 

Miercuri, 02 februarie 2022 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita, 

vicepreședinte al Comisiei.  

ioana.minzu
Original



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 nr.1/2011 (Plx. 538/2021). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligației de transmitere a raportărilor 
instituționale și a raportărilor individuale privind activitatea științifică a personalului didactic 
și de cercetare, prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul 
Superior. 

Domnul senator Adrian Hatos, inițiator, a precizat că cei care lucrează în învățământul 
superior cunosc existeța unei angoase în ceea ce privește raportarea statistica instituțională. 
Universitățile publice și private raportează la nivel instituțional date statistice către trei 
instituții: către Ministerul Educației, către CNFIS, către Institutul National de Statistică, iar o 
dată la 5 ani universitățile sunt ”instituționalizate” de către ARACIS. Problema redundanțelor 
din datele raportate de către universități către diverse instituții a fost una dintre problemele  
de pe ordinea de zi a Consiliului Național de Statistică și Prognoză. La Consiliul consultativ 
al Ministerului Ecuației sunt două rapoarte cu privire la redundanțele ce apar din raportările 
date de universități. Este adevărat că există solicitări diferite din punctul de vedere al 
informațiilor, nu sunt cerute aceleași date, dar ele pot fi armonizate printr-un sistem unic de 
raportare astfel încât administrațiile universitare, cadrele didactice şi cercetătorii să nu mai 
consume prea mult timp şi efort pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare care le revin. 
Propunerea legislativă vrea să soluționeze ineficiențele determinate de situația descrisă 
pornind de la multiple analize care evidențiază redundanțele din actualul sistem de raportare 
şi impune Ministerului Educației colectarea datelor statistice, a raportărilor instituționale şi a 
raportărilor individuale privind activitatea științifică a personalului didactic şi de cercetare 
printr-un singur element de infrastructură, anume Platforma Națională de Rapoarte Unică în 
învățământul Superior, introducându-se și obligativitatea ca raportările instituționale să fie 
reunite într-o singură raportare anuală.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a anunțat că domnul senator Leonard Azamfirei, 
inițiator, a rugat să fie amânate dezbaterile asupra inițiativei cu o săptămână.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că, în urma analizei acestei 
inițiative, atât în direcțiile de specialitate din Minister, dar și prin discuții cu reprezentanții 
Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării (UEFISCDI), având în vederea rolul și experiența acestora în administrarea 
platoformelor, precum Registrul Matricol Unic, Ministerul Educației nu susține propunerea 
legislativă. UEFISCDI se află într-o fază avansată de actualizare şi optimizare a procesului 
de culegere a datelor pentru fundamentarea finanţării învăţământului superior şi a politicilor 
din domeniu. Există demersuri de implementare a unei platforme unitare pentru îmbunătățirea 
procesului de raportare, colectare și vizualizare cu privire la învățământul superior a datelor. 
Referitor la procesul de raportare a datelor către Institutul Naţional de Statistică (INS), 
obiectivul procesului de culegere a datelor de către INS este diferit de cel al Ministerului 
Educaţiei. 

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuş, inițiator, a întrebat de ce se dorește amânarea 
dezbaterilor asupra propunerii legislative și a fost de părere că dacă există intenția de a se 
demara o platfomă pentru îmbunătățirea procesului de raportarea a datelor statistice, de ce 
ministerul nu susține inițiativa.  



Domnul senator Adrian Hatos a răspuns că de opt ani se discută despre îmbunătățirea 
procesului de raportare a datelor, dar concret nu s-a întâmplat nimic, ca atare trebuie forțate 
instituțiile pentru a se realiza acest lucru.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, inițiator, a propus adoptarea inițiativei. A 
precizat că actuala situaţie generează la nivelul universităţilor un efort supradimensionat şi 
conduce, în condiţiile inexistenţei personalului specializat, la erori şi întârzieri în raportare. 
Personalul didactic şi de cercetare trebuie să raporteze adeseori de mai multe ori activitatea 
de cercetare specifică: pentru calcularea indicatorilor de calitate specifici activităţii de 
cercetare aferenţi stabilirii finanţării suplimentare, pentru autorizarea sau pentru acreditarea 
domeniilor de doctorat de către ARACIS, alături de alte raportări individuale necesare la nivel 
de universitate. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că o debirocratizare a sistemului este 
binevenită, însă se pune problema dacă acest lucru necesită o intervenție la nivel de lege sau 
este mai benefic să fie rezolvată prin legislația secundară. A susținut amânarea dezbaterilor 
pentru ca următoarea săptămână să fie prezenți toți factorii implicați, în special UEFISCDI. 
Textul inițiativei, în special art. 1921, nu este clar, se vorbește despre instituții în general și ar 
trebuie specificate clar care sunt acelea, evitând astfel neconstituționalitatea legii. Mai sunt și 
alte aspecte ce necesită clarificare și a rugat inițiatorii să revadă textul și să vină cu precizări. 

Doamna Ioana Mînzu a precizat că termenul de adoptare tacită al acestei inițiative este 
de 45 de zile calendaristie de la termenul de raport, anume 28 decembrie, drept urmare, dacă 
se dorește amânarea dezbaterilor poate ar trebui prelungit termenul. 

Porpunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână a fost adoptată cu 21 voturi 
pentru și 3 abțineri. 

 
În continuare, au fost dezbătute rapoartele privind starea învățământului, pct.2-6 

ale ordinii de zi.  
Domnul secretar de stat Florian Lixandru a prezentat fiecare raport în parte.  
Referitor la Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din 2018-2019, 

domnul secretar de stat a spus că acesta este structurat pe trei părți distincte: Partea I -  Analiza 
sistemului de învățământ preuniversitar din perspectiva indicatorilor de bază, Partea II - 
Acțiuni principale și rezultate obținute în anul școlar 2018-2019, Partea III - Direcții și 
priorități de dezvoltarea pentru învățământul preuniversitar - 2020. Raportul prezintă situația 
înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar și are în vedere următoarele dimensiuni: 
participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor. Setul de indicatori a fost 
calculat atât pe ansamblul sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație în parte (preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal). Partea a doua prezintă cele mai importante 
acțiuni și rezultatele obținute în învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 - 2019. Partea 
a treia a raportului evidențiază principalele direcții de acțiune planificate pentru anul școlar 
2018 -2019. 

Raportul privind starea învățământului preuniversitar în 2018-2019 este structurat pe 
trei părți distincte: Partea I - Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din perspectiva 
indicatorilor de bază, Partea a II-a - Acțiuni principale și rezultate obținute în anul școlar 
2019-2020, Partea a III-a - Direcții de dezvoltare pentru învățământul preuniversitar – 2021. 
Raportul prezintă situația înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar și are în vedere 
următoarele dimensiuni: participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor. Setul 
de indicatori a fost calculat atât pe ansamblul sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație 
în parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal). 

Raportul privind starea învățământului superior din România prezintă o analiză 
statistică realizată pe baza unui set și include o parte a indicatorilor-țintă specifici obiectivelor 
europene comune în domeniul educației și formării profesionale. Rapoartele privind starea 



învățământului superior din România sunt structurate pe trei capitole distincte: Analiza 
sistemului de învățământ superior din perspectiva indicatorilor de bază, Acțiuni relevante și 
rezultate obținute în anul universitar 2018-2019/2019-2020 și Direcții și priorități de 
dezvoltare ale învățământului superior 2020/2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia a luat act de conţinutul Raportelor privind starea 
învăţământului. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat (PLx. 596/2021). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, aceasta fiind prima rectificare. 
Domnul secretar de stat Florian Lixandru a explicat că acest proiect de lege a adus 

suplimentarea creditelor bugetare alocate Ministerului Educației cu 964,4 mil lei. 
Domnul vicepreședinte Sazo Odon a propus un aviz favorabil asupra inițiativei.  
Comisia, cu 21 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului 
legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul 
Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A. (PLx. 598/2021). 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, a doua rectificare. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a explicat importanța acestor rectificări 
bugetare. Ministerul Educației a primit 100 milioane lei per sold penru asigurarea drepturilor 
salariale aferente lunii noiembrie pentru personalul din învățământul preuniversitar. S-au mai 
operat transferuri bugetare la nivelul administrațiilor locale.  

Comisia, cu 21 voturi pentru şi 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 

- Adrian Hatos - senator. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel 
Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, 
Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei 
Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Mihai-Laurențiu 
Polițeanu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 
 La lucrările ședinței a fost absent domnul deputat Filip Havârneanu - secretar. 

 
În ziua de joi, 03 februarie 2022, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

VICEPREŞEDINTE 
Aurel Nechita  


