RAPORTUL
PRIMULUI AN
DE MANDAT

Primul an de mandat
Primul an de mandat a fost marcat de pandemie și jalonat de două guverne.
Am primit mandat de la votanții bihoreni ai PNL să îi reprezint într-o perioadă grea în care am avut
adeseori în fața mea alegeri dificile.
În momentele de criză politică am optat în primul rând rațional pentru stabilitatea politică atât de
necesară pentru situațiile de urgență sanitară, economică și socială prin care trece țara. Lupta cu
pandemia sau cu extremismul mi se par, în acest moment, a avea o miză mai mare decât
confruntările interne de partid.

M-am focalizat, astfel, pe îndeplinirea îndatoririlor de parlamentar, pe consolidarea relațiilor cu
organizațiile PNL și alegătorii din Bihor, pe promovarea științei și a cercetătorilor din România, pe
contribuția la realizarea unei legislații a educației care să îmbunătățească învățământul din
România și pe contracararea extremismului antidemocratic care devine din ce în ce mai popular
pe fondul unor nemulțumiri, adeseori neînțelese dar întemeiate, privind clasa politică de la noi din
țară.
Am avut participare 100% la ședințele comisiilor din care fac parte și la ședințele de plen. Sunt
inițiator și co-inițiator a 24 de propuneri legislative, majoritatea referitoare la educație și la
administrație. Am formulat 12 întrebări către miniștri, care uneori poate nu le-au picat bine, și am
citit 12 declarații politice de la tribuna Senatului. Am participat cu intervenții la 23 de dezbateri
formale pe teme de educație și cercetare și la numeroase alte întâlniri pe subiecte la care consider
că pot aduce o contribuție.

Am organizat în luna mai, în calitate de
președinte al Comisiei pentru Știință, Inovare
și Tehnologie a Senatului României, o
dezbatere privind posibilitățile de revitalizare
a sistemului românesc de cercetare și
dezvoltare la care au participat toți actorii
principali din domeniu, inclusiv doi miniștri.
Am convingerea că discuțiile de atunci au
influențat agenda politică a cercetării
românești.
Am formulat și am dus la faza de promulgare,
alături de colegii deputați și senatori din toate
partidele, o lege prin care Ministerul Educației
va publica lunar un Calendar al Activităților
Extrașcolare de Promovare a Științei. În luna
noiembrie am elaborat și am lansat în
procesul legislativ o lege privind instituirea
Platformei Unice de Raportare în Învățământul
Superior.
În dezbaterea politică m-am străduit să fiu cooperant, echilibrat și civilizat. Chiar dacă, noi
parlamentarii, reprezentăm categorii diferite de electorat, putem conveni ușor asupra lucrurilor
care ne unesc sau ne despart și, în măsura în care există voință și bun simț, se poate ajunge și la
compromisuri care nu compromit.
Voi continua în același fel, în speranța de a aduce, alături de colegii din PNL, o viață mai bună
pentru cetățenii României, democratică, sigură și prosperă.
Adrian Hatos,
Senator PNL

1. Ce legi am inițiat?
Prima și cea mai importantă sarcină a unui parlamentar este să participe la activitatea de
legiferare. În cele două sesiuni parlamentare am avut prezență 100% la ședințele de plen ale
Senatului și la ședințele comisiilor permanente în care sunt membru, Comisia de Știință,
Inovare și Tehnologie, al cărei președinte sunt, și Comisia de Învățământ, Tineret și Sport.
Am participat la elaborarea, alături de colegi parlamentari, din executiv și din societatea
civilă, la grupuri de lucru pentru elaborarea normelor de reglementare a programului Școală
după Școală, la implementarea sistemului de raportare unică în învățământul superior (Plx
538/2021), la legea transparenței în învățământul superior (Plx 607/2021) și la actualizarea
legislației privind etica în cercetare (în desfășurare).
Astfel, în acest prim an de mandat, am inițiat/co-inițiat 24 propuneri legislative, dintre care
majoritatea vizează îmbunătățirea serviciilor publice, întărirea responsabilității publice a
statului, și mai ales creșterea calității în educație.
BP772/23.12.2021 - Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al
Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989;
BP770/23.12.2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Plx. 607/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, în vederea asigurării transparenței în sistemul de învățământ superior;
Plx. 538/2021 privind modificarea Legii Educației Naționale, introducerea Platformei
Unice de Raportare în Învățământul Superior;
Plx. 561/15.11.2021 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din
Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României;
L540/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale
de sănătate;
B544/2021 - Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de
pretutindeni;
L537/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
L536/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activității de voluntariat în România;
L535/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 219/2015 privind economia
socială;
L490/2021 - Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protecția
mediului;
L130/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 privind reglementarea suspendării raporturilor de muncă pentru
personalul didactic în cazul săvârșirii unor fapte penale;
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● L68/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema
României de către autorităţile şi instituţiile publice;
L447/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 Calendarul național de activități și evenimente pentru popularizarea științei;
L224/2021 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
L218/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
B250/2021 - Propunere legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca 'Ziua Naţională a
Alegătorului';
B245/2021 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii;
L261/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
L130/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011;
B313/2021 - Propunere legislativă privind declararea primei zile de duminică din luna
iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer;
B263/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;
B285/2021 - Propunere legislativă privind desfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România;
B286/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.185/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate.
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Cu sprijinul colegilor deputați și senatori, dar și al societății civile, am reușit să inițiez prima
propunere legislativă cu impact major în domeniul educației - Legea privind elaborarea
Calendarului național de activități și evenimente pentru popularizarea științei. Propunerea
vizează obligativitatea Ministerului Educației de a se asigura un spațiu virtual dedicat
promovării activităților extrașcolare cu caracter științific, astfel încât toți elevii, profesorii,
părinții și cetățenii vor avea acces la informație de calitate privind proiectele și acțiunile care
promovează știința. Aceasta a fost adoptată în unanimitate de Senatul României, fiind în
prezent la promulgare.

2. Cum am exercitat controlul parlamentar?
În calitate de senator, mi-am exercitat
atribuțiile ce derivă din controlul parlamentar:
adresarea
întrebărilor
și
interpelărilor
guvernanților,
în
vederea
identificării
planurilor acestora asupra unor probleme
determinate, care mi-au fost semnalate de
către cetățeni. Am adresat 12 întrebări
miniștrilor în acest an de mandat, după cum
urmează:

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Cercetării, Inovării
și Digitalizării Domnului
TÁNCZOS Barna Ministrul interimar
al Cercetării,
Inovării și
Digitalizării

Titlu

Rezumat

Proiectele finanțate prin programele
opționale ESA, în România

Se solicită domnului Ministru să
comunice care sunt proiectele finanțate
prin programele opționale ESA în
România (titlul proiectului și suma
finanțată,
coordonatorii,
instituțiile
gazdă), precum și proiectele pentru care
Agenția Spațială Română (ROSA) a
înaintat scrisori de susținere/aprobare
către ESA

(https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20651
%20a%20Intrebare_PNL_3_AdrianHatos
_MCID.pdf)

Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Mediului, Apelor si
Pădurilor Domnului
TÁNCZOS Barna Ministrul Mediului,
Apelor și Pădurilor

Măsuri în vederea accelerării procesului
de inventariere și valorificare a masei
lemnoase deteriorate, ca urmare a
doborâturilor de vânt și a creșterii
amplorii
fenomenului
de
uscare
anormală a pădurilor din România
(https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%
20617%20a%20hatos.pdf)

Se solicită domnului Ministru să
comunice care este volumul de masă
lemnoasă infestată cu Ips typographus
și ce măsuri specifice se au în vedere
pentru a preveni această problemă care
duce la deteriorarea masei lemnoase și,
respectiv, la uscarea pădurilor
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Educației Domnului Sorin
Mihai CÎMPEANU Ministrul Educaţiei

Titlu

Rezumat

Obligativitatea modulului de formare
psihopedagogică/masteratul
didactic
pentru specialiștii angajați ai unor
operatori economici, interesați să
desfășoare activități didactice în cadrul
unirăților de învățământ profesional
(inclusive cel dual) și tehnic

Se solicită domnului Ministru să
comunice dacă are în vedere
eliminarea obligativității modulului de
formare psihopedagogică/masteratul
didactic pentru specialiștii angajați ai
unor operatori economici, interesați să
desfășoare activități didactice în
unitățile de învățământ profesional
dual/tehnic

(https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%2
0588%20a%20hatos.pdf)

Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Educației Domnului Sorin
Mihai CÎMPEANU
- Ministrul
Educaţiei

Creșterea
cuantumului
burselor
acordate studenților bursieri ai statului
român – etnici români din țările
învecinate, etnici români cu domiciliul
stabil în străinătate și cetățeni străini,
care urmează programele de studii de
licență, masterat și doctorat în cadrul
unităților și instituțiilor de învățământ de
stat din România.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atin%2010%2002%20Adrian%20Hatos%
206b.pdf)

Se solicită domnului Ministru să
comunice măsurile legislative și
bugetare avute în vedere, pe termen
scurt și mediu, cu privire la creșterea
cuantumului acordate studenților
bursieri ai statului român și alinierea
acestora la nivelul burselor de care
beneficiază studenții din România, dar
și cu privire la creșterea cuantumului
minim al burselor pentru ambele
categorii de studenți.
Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Finantelor Publice Domnului
Alexandru NAZARE
- Ministrul
Finanţelor Publice

Creșterea
cuantumului
burselor
acordate studenților bursieri ai statului
român – etnici români din țările
învecinate, etnici români cu domiciliul
stabil în străinătate și cetățeni străini,
care urmează programele de studii de
licență, masterat și doctorat în cadrul
unităților și instituțiilor de învățământ de
stat din România
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/bluri
n%2010%2002%20Adrian%20Hatos%20
6a.pdf)

Se solicită domnului Ministru să
comunice măsurile legislative și
bugetare avute în vedere, pe termen
scurt și mediu, cu privire la creșterea
cuantumului acordate studenților
bursieri ai statului român și alinierea
acestora la nivelul burselor de care
beneficiază studenții din România, dar
și cu privire la creșterea cuantumului
minim al burselor pentru ambele
categorii de studenți.
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Educației Domnului Sorin
Mihai CÎMPEANU Ministrul Educaţiei

Titlu

Rezumat

Obligativitatea modulului de formare
psihopedagogică/masteratul
didactic
pentru specialiștii angajați ai unor
operatori economici, interesați să
desfășoare activități didactice în cadrul
unirăților de învățământ profesional
(inclusive cel dual) și tehnic

Se solicită domnului Ministru să
comunice dacă are în vedere
eliminarea obligativității modulului de
formare psihopedagogică/masteratul
didactic pentru specialiștii angajați ai
unor operatori economici, interesați să
desfășoare activități didactice în
unitățile de învățământ profesional
dual/tehnic

(https://senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%2
0588%20a%20hatos.pdf)

Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Educației Domnului Sorin
Mihai CÎMPEANU
- Ministrul
Educaţiei

Creșterea
cuantumului
burselor
acordate studenților bursieri ai statului
român – etnici români din țările
învecinate, etnici români cu domiciliul
stabil în străinătate și cetățeni străini,
care urmează programele de studii de
licență, masterat și doctorat în cadrul
unităților și instituțiilor de învățământ de
stat din România.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atin%2010%2002%20Adrian%20Hatos%
206b.pdf)

Se solicită domnului Ministru să
comunice măsurile legislative și
bugetare avute în vedere, pe termen
scurt și mediu, cu privire la creșterea
cuantumului acordate studenților
bursieri ai statului român și alinierea
acestora la nivelul burselor de care
beneficiază studenții din România, dar
și cu privire la creșterea cuantumului
minim al burselor pentru ambele
categorii de studenți.
Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Finantelor Publice Domnului
Alexandru NAZARE
- Ministrul
Finanţelor Publice

Creșterea
cuantumului
burselor
acordate studenților bursieri ai statului
român – etnici români din țările
învecinate, etnici români cu domiciliul
stabil în străinătate și cetățeni străini,
care urmează programele de studii de
licență, masterat și doctorat în cadrul
unităților și instituțiilor de învățământ de
stat din România
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/bluri
n%2010%2002%20Adrian%20Hatos%20
6a.pdf)

Se solicită domnului Ministru să
comunice măsurile legislative și
bugetare avute în vedere, pe termen
scurt și mediu, cu privire la creșterea
cuantumului acordate studenților
bursieri ai statului român și alinierea
acestora la nivelul burselor de care
beneficiază studenții din România, dar
și cu privire la creșterea cuantumului
minim al burselor pentru ambele
categorii de studenți.
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
si Administrației Domnului Attila
CSEKE - Ministrul
Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Administraţiei

Titlu

Rezumat

Valoarea de înlocuire pe metru pătrat și
metoda de calcul a A.N.L. pentru
stabilirea prețului de vânzare al
locuințelor A.N.L. pentru tineri, inițial
închiriate
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%2
0in%20hatos%20326%20b.pdf)

1. Care este situația privind vânzarea
locuințelor ANL, pentru anul 2020, atât
la nivelul județului Bihor, cât și la nivel
național, realizată la o valoare de
înlocuire de 2996 lei / mp?
2. Dacă și ce măsuri aveți în vedere
privind valoarea de înlocuire pe metru
pătrat și metoda de calcul a ANL pentru
stabilirea prețului de vânzare a
locuințelor ANL pentru tineri, inițial
închiriate, astfel încât să încurajați
vânzarea acestor locuințe?
Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene Domnului
Cristian GHINEA Ministrul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene

Implementarea Programului "Cornul și
laptele" în comunitățile locale din
România, în contextul pandemiei
.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%2
0in%20hatos%20326%20a.pdf)

1. Câți elevi au beneficiat de acest
program în primul trimestrul al anului
2021?
2. Care este procentul elevilor, dintre
cei care au urmat învățământ online
(scenariul 3 – roșu), care au venit la
școală pentru a-și lua aceste alimente?
3. Ce măsuri au fost luate de Ministerul
Investițiilor si Proiectelor Europene, în
primul trimestru al anului 2021, pentru
a garanta implementarea acestui
program în condiții optime?
4. Ce măsuri au fost luate de Ministerul
Investițiilor si Proiectelor Europene
pentru a monitoriza redistribuția
acestor alimente, în cazul în care
acestea nu au ajuns la elevi / au fost
refuzate?
5. Ce măsuri își asumă Ministerul
Investițiilor si Proiectelor Europene
pentru a oferi alternative autorităților
locale, acolo unde programul se
dovedește a fi neconform nevoilor
elevilor din respectiva comunitate,
până la finalul acestui an?
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Educației Domnului SorinMihai CÎMPEANU Ministrul Educaţiei

Titlu

Rezumat

Nivelul standardului ocupațional pentru
calificarea profesională de cosmetician
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atIntreb_401%20c_Hatos.pdf)

În condițiile în care există o cerere mare
pe piață, de cursuri de pregătire
profesională pentru calificarea de
cosmetician, iar aceste cursuri derulate
de centrele de formare profesională din
domeniul beauty au și un impact
bugetar favorabil, se solicită domnului
Ministru să comunice dacă este posibil
ca acești operatori economici să
primească, în continuare, autorizație cu
nivelul standardului ocupațional 4,
pentru a putea organiza aceste cursuri
de pregătire profesională?
Răspunsul disponibil aici

Ministerul Muncii
și Protecției
Sociale Doamnei Raluca
TURCAN Ministrul Muncii
și Protecției
Sociale

Nivelul standardului ocupațional pentru
calificarea profesională de cosmetician
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atIntreb_401%20b_Hatos.pdf)

În condițiile în care există o cerere mare
pe piață, de cursuri de pregătire
profesională pentru calificarea de
cosmetician, iar aceste cursuri derulate
de centrele de formare profesională din
domeniul beauty au și un impact
bugetar favorabil, se solicită doamnei
Ministru să comunice dacă este posibil
ca acești operatori economici să
primească, în continuare, autorizație cu
nivelul standardului ocupațional 4,
pentru a putea organiza aceste cursuri
de pregătire profesională?
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Educației Domnului SorinMihai CÎMPEANU Ministrul Educaţiei

Titlu

Rezumat

Îndreptățire privind alocarea, de la
bugetul de stat și de la bugetul local, a
sumelor bănești pentru acordarea
burselor școlare, către Liceul ”Don
Orione” din Oradea.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atIntreb_401%20a_Hatos.pdf)

Conform Art. 2 din Ordinul MEC nr.
5647/14.11.2006, Liceul Don Orione
din Oradea a fost acreditat drept
persoană juridică de drept privat și
interes public, parte a sistemului
național
de
învățământ,
care
beneficiază de toate drepturile și are
obligațiile prevăzute de lege.
Se solicită domnului Ministru să
comunice dacă Liceul Don Orione este
îndreptățit la alocarea, de la bugetul de
stat și de la bugetul local, a sumelor
bănești pentru acordarea burselor
școlare, conform HG nr. 1064/2020,
coroborat cu dispozițiile Legii nr.
15/2021 privind aprobarea bugetului
de stat pentru 2021.
Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene Domnului
Cristian GHINEA Ministrul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene

Implementarea proiectelor finanțate din
fondurile europene aferente politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020, destinate sectorului educațional.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%2
0in%20hatos%20439%20a.pdf)

Î1. Care sunt proiectele finanțate prin
intermediul politicii de coeziune, din
exercițiul
financiar
2014-2020,
destinate sectorului educațional?
2. Cine sunt beneficiarii proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020,
destinate
sectorului
educațional?
3. Care sunt rezultatele proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020,
destinate
sectorului
educațional?
4. Care este stadiul implementării
proiectelor finanțate prin intermediul
politicii de coeziune, din exercițiul
financiar
2014-2020,
destinate
sectorului educațional?
5. Care este procentul proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020, destinate sectorului educațional,
care au fost finalizate?
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Educației Domnului SorinMihai CÎMPEANU Ministrul Educaţiei

Titlu

Rezumat

Îndreptățire privind alocarea, de la
bugetul de stat și de la bugetul local, a
sumelor bănești pentru acordarea
burselor școlare, către Liceul ”Don
Orione” din Oradea.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/blur
atIntreb_401%20a_Hatos.pdf)

Conform Art. 2 din Ordinul MEC nr.
5647/14.11.2006, Liceul Don Orione
din Oradea a fost acreditat drept
persoană juridică de drept privat și
interes public, parte a sistemului
național
de
învățământ,
care
beneficiază de toate drepturile și are
obligațiile prevăzute de lege.
Se solicită domnului Ministru să
comunice dacă Liceul Don Orione este
îndreptățit la alocarea, de la bugetul de
stat și de la bugetul local, a sumelor
bănești pentru acordarea burselor
școlare, conform HG nr. 1064/2020,
coroborat cu dispozițiile Legii nr.
15/2021 privind aprobarea bugetului
de stat pentru 2021.
Răspunsul disponibil aici

Ministerul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene Domnului Cristian
GHINEA Ministrul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene

Implementarea proiectelor finanțate din
fondurile europene aferente politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020, destinate sectorului educațional.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%2
0in%20hatos%20439%20a.pdf)

Î1. Care sunt proiectele finanțate prin
intermediul politicii de coeziune, din
exercițiul
financiar
2014-2020,
destinate sectorului educațional?
2. Cine sunt beneficiarii proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020,
destinate
sectorului
educațional?
3. Care sunt rezultatele proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020,
destinate
sectorului
educațional?
4. Care este stadiul implementării
proiectelor finanțate prin intermediul
politicii de coeziune, din exercițiul
financiar
2014-2020,
destinate
sectorului educațional?
5. Care este procentul proiectelor
finanțate prin intermediul politicii de
coeziune, din exercițiul financiar 20142020, destinate sectorului educațional,
care au fost finalizate?
Răspunsul disponibil aici

Ministrul căruia i
s-a adresat
întrebarea

Ministerul
Tineretului si
Sportului Domnului NOVÁK
Carol-Eduard Ministrul
Tineretului şi
Sportului

Titlu

Rezumat

Implicarea Ministerului Tineretului și
Sportului în creșterea gradului de
alfabetizare științifică a tinerilor.
(https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%2
0472%20a%20hatos.pdf)

1. Care este stadiul realizării unei noi
strategii de tineret, pentru următorul
ciclu de activitate al MTS?
2. Care au fost programele și proiectele
de tinere în domeniul popularizării
științei organizate și/sau finanțate de
MTS în 2020?
3. Care sunt programele și proiectele
de tineret în domeniul popularizării
științei prevăzute în calendarul de
activități al MTS pentru anul curent?
4. Care sunt activitățile întreprinse în
cadrul structurilor subordonate MTS și
a MTS în vederea promovării
campaniei de vaccinare în rândul
tinerilor?

Cetățenii interesați pot consulta răspunsurile primite la întrebările adresate de
mine în cursul acestei sesiuni parlamentare AICI.

3. Declarații politice
Am susținut o serie de declarații politice, acestea având drept scop primordial prioritizarea, pe
agenda politică, a unor probleme stringente din sfera educației și cercetării, dar nu numai, în
vederea soluționării acestora de către entitățile competente.
România europeană – respect pentru demnitatea umană și toleranță zero față de orice tip de
discriminare și antisemitism - 31 martie 2021;
Datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public – un mijloc pentru stimularea
inovării și a dezvoltării economice - 7 aprilie 2021;
Revenirea la normalitate în educație – între reforme necesare și responsabilitate prin
vaccinare - 21 aprilie 2021;
Necesitatea realizării demersurilor pentru includerea Laserului de la Măgurele (ELI-NP) în ELIERIC - 12 mai 2021;
Promovarea științei în rândul elevilor – o necesitate pentru a pregăti cetățeni activi și
competitivi - 19 mai 2021;
Recuperarea după pandemia COVID-19, restaurarea ecosistemelor și realizarea tranziției
verzi – pași necesari pentru o redresare durabilă și rezilientă - 9 iunie 2021;
Intensificarea, cu celeritate, a eforturilor tuturor actorilor relevanți în ceea ce privește
domeniul cercetării și inovării - 23 iunie 2021;
Criza politică nu trebuie să afecteze educația! - 15 septembrie 2021;
România, din nou la coada Uniunii Europene în ceea ce privește tinerii fără ocupație - 13
octombrie 2021;
Rolul evaluărilor standardizate în asigurarea unui proces educațional calitativ și predictibil 17 noiembrie 2021;
Testarea masivă a elevilor, o necesitate - 8 decembrie 2021;
România, un participant energic la conversația privind viitorul european al tinerilor - 15
decembrie 2021

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Textul integral al fiecărei declarații poate fi vizualizat AICI.

4. Consultări privind educația și cercetarea
O altă responsabilitate fundamentală a unui parlamentar este de a facilita dialogul dintre părțile
interesate în diversele subiecte de reglementare legislativă.
Participarea la dezbateri pe teme conexe activității din comisiile de specialitate ale
Senatului unde sunt membru:

● În 27 ianuarie 2021, am participat la dezbaterea Curriculum modern pentru o Românie

educată, organizată de Comisia pentru Învățământ, Tineret și Sport din Senatul României,
având în vedere faptul că planurile-cadru rămân una dintre marile problemele ale sistemului de
învățământ preuniversitar din România;
În aceeași lună, am organizat o dezbatere online cu privire la aceste planuri-cadru, în cadrul
Comisiei pentru educație a organizației PNL Bihor;
În februarie, am participat la un dialog productiv cu reprezentanții tinerilor bihoreni, reuniți în
organizațiile Consiliul Județean al Elevilor și Consiliul Tineretului din România. Printre altele, am
discutat despre controversa eliminării unor clase cu profil teoretic de a 9-a prin noul plan de
școlarizare și despre insuficiența activităților de învățare practică în școli.
În 11 martie, am fost invitat la dezbaterea privind profesionalizarea managementului
educațional, organizată de comisia de resort din Senat;
În aceeași lună, am participat ca invitat la o dezbatere privind învățământul profesional dual,
organizată de Asociația Firmelor Bihorene la Marghita, dar și la o discuție cu tinerii de la Liceul
Don Orione din Oradea;
În 23 martie am exprimat un punct de vedere cu privire la finanțarea învățământului superior,
în cadrul unei dezbateri dedicate la Senat;
În 7 aprilie, am participat la o întâlnire de lucru la Guvernul României alături de ministrul
cercetării, inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, consilierul de stat al Prim-Ministrului, Sorin
Costreie și cu secretarul Comisiei de Știință, Inovare și Tehnologie a Senatului României;
În 8 aprilie, la o dezbatere privind transparența și integritatea în sistemul de învățământ
superior, organizată de Comisia Învățământ, Tineret și Sport din Senatul României;
Am încheiat luna aprilie participând la o dezbatere generală privind modernizarea cadrului
legislativ referitor la domeniul cercetării, inovării și digitalizării, organizată de Comisia pentru
Știință, Inovare și Tehnologie a Camerei Deputaților;
În 13 mai, am participat la dezbaterea privind digitalizarea educației, organizată la Senat, dar
am și organizat o dezbatere, la nivelul Comisia pentru Știință, Inovare și Tehnologie a Senatului
României, pornind de la întrebarea ,,Cum revitalizăm sistemul românesc de cercetare?”;
În 2 iunie am participat la dezbaterea privind codul de referință al eticii și deontologiei
universitare, la invitația UEFISCDI;
3 iunie: Am luat parte la dezbaterea Meditațiile în România: sistem educațional paralel sau
complementar?, organizată de Societatea Academică din România;
28 iunie: Am organizat o vizită la Institutul de Fizică Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), unde
am avut parte de o sesiune de discuții pline de substanță cu cercetătorii;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● 6 iunie: La invitația Administrației Prezidențiale, am participat, în 6 iulie, la dezbaterea privind
raportul final al proiectului prezidențial „România Educată”;
● În luna septembrie, pe lângă cele două întâlniri pe care le-am avut cu furnizorii de servicii
sociale din județul Bihor,
● În 29 septembrie am fost gazda unei întâlniri a corpului de experți ai Comisiei Europene aflați

în misiune în țara noastră în cadrul unui proiect PSF (Policy Support Facility) cu comisiile de
permanente de Educație și de Știință, Inovare și Tehnologie ale celor două camere ale
Parlamentului;
27 noiembrie: am fost invitat la un hackathon de soluții digitale pentru medicina de urgență,
organizat de Școala de Sănătate Publică a UBB;
7 decembrie: am participat la videoconferința interparlamentară „New challenges in
effective, sustainable, and equitable digital education as part of creative, flexible, modern and
inclusive education and training”, organizată de Președinția slovenă a Consiliului Uniunii
Europene, unde am reprezentat Senatul României.
7 decembrie: am avut, de asemenea, parte de o nouă întâlnire de lucru plină de substanță cu
experții PSF (Policy Support Facility) ai Comisiei Europene aflați în vizită la Ministerul Cercetării,
Digitalizării și Inovării;
7 decembrie: am participat la conferința organizată de UEFISCDI în cadrul proiectului
"Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea
învățământului românesc";
7 decembrie: am participat la Worskhopul „Romania’s digital transformation priorities” policy paper debate program, organizat la ASE București;
13 decembrie: am participat la dezbaterea organizată de Calea Europeană și Asociația
Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) despre digitalizarea sectorului
medical;
17 decembrie: am participat la lansarea Raportului alternativ privind Programul Național de
Educație Remedială, realizat de Societatea Academică din România

●
●
●
●
●
●
●

5. Dialoguri cu cercetătorii români
În vederea promovării activității comisiei nou înființate, pe care o prezidez, Comisia pentru știință,
inovare și tehnologie, am decis să inițiez o serie de dialoguri cu cercetătorii români, profitând de
posibilitățile nesfârșite de a genera și diseminare învățare, puse la dispoziție de rețelele de
socializare și potențate în timpul pandemiei. Adeseori, cercetătorii români nu sunt implicați în mod
necesar de către factorii de decizie la dezbaterile publice, cadrele în care aceștia se pot așeza la
aceeași masă cu decidenții fiind mai degrabă reduse.
Din poziția de președinte al Comisiei care reglementează acest sector în Senatul României, mi-am
asumat că voi încerca, prin activitatea mea, să devin o portavoce pentru cercetătorii din România,
iar această inițiativă se circumscrie dezideratului antemenționat.
Am organizat, așadar, în perioada iunie-septembrie 2021, dialoguri săptămânale cu cercetătorii din
diverse domenii, încercând să promovez diversitatea sectorului și pluralismul de idei.
Ion Mihai Pop, cercetător în domeniul biodiversității,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/645918289701165 - 15 mii de vizualizări
Gabriel Hânceanu, sociolog,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/385822392877747 - 14 mii de vizualizări
Mihai Petrovici, fizician,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/899047907314727 - 16 mii de vizualizări
Corina Ițcuș, cercetător antarctic,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/541813920337731 - 22 mii de vizualizări
Florin Curta, istoric,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/1322106114859020 - 12 mii de vizualizări;
Dana Jalobeanu, filosof al științei,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/139693801651280 - 17 mii de vizualizări
Claudiu Herțeliu, economist,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/558563645187281 - 17 mii de vizualizări;
Alin Suciu, cercetător în istoria religiilor,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/556091552182517 - 26 mii de vizualizări;
Marius Turda, istoric, cercetător specializat pe problema eugenismului,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/560292268617525 - 16 mii de vizualizări;
Valeriu Tudose, fizician,
https://www.facebook.com/hatosadrian/videos/264215558898784/ - 48 de mii de vizualizări.

6. Întâlniri cu alegătorii și simpatizanții
Partidului Național Liberal
Având în vedere faptul că dialogul cu alegătorii trebuie să fie unul constant, și nu doar o
caracteristică a perioadei electorale, în acest an am avut ocazia să întâlnesc cetățeni din mediul
rural și mic urban de la nivelul județului Bihor, pentru a afla care sunt problemele lor și cum se
poate implica instituția Senatului României în rezolvarea acestora. Mai mult decât atât, m-am
implicat în perioada de alegeri interne la nivelul organizațiilor membre PNL Bihor, ceea ce mi-a
oferit perspectiva de a înțelege ce înseamnă disciplina de partid și cât este de importantă
coeziunea la nivelul organizațional.

● Municipiul Marghita, 11 februarie 2021 – întâlnire cu consilierii locali ai PNL Marghita și cu
membrii Biroului Politic;
● Orașul Săcueni, 18 februarie 2021 - întâlnire cu consilierii locali ai PNL Săcueni și cu membri

PNL. Discuțiile s-au axat în jurul unor teme precum: dezvoltarea economică a orașului și crearea de
noi locuri de muncă, perspectivele de dezvoltare profesională pentru tineri, învățământul
preuniversitar în condiții de pandemie, starea infrastructurii locale; protejarea patrimoniului
cultural;
În 1 aprilie 2021, la invitația domnului Venczel Lajos, cenzor al composesoratului Cubulcuț, am
participat la o dezbatere pe tema composesoratelor, organizată la Sânnicolau de Munte. La
eveniment au fost prezenți, pe lângă reprezentanții diferitelor composesorate din zona Marghita,
președintele Asociației Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole (APPPTA) din România,
al APPPTA din județul Bihor și al celei din județul Maramureș, precum și reprezentanți ai Direcției
Silvice Bihor, APIA, DSVSA.
Comuna Popești, 4 martie 2021 – întâlnire cu președintele organizației locale a PNL, domnul
Vasile Rotaru și cu reprezentanții liberali ai administrației locale. Dezbaterile au vizat câteva dintre
proiectele de dezvoltare ale Primăriei și ale consilierilor locali ai PNL, precum: rețelele edilitare și
infrastructura de mediu, reabilitarea Casei de cultură din Popești și a vechii școli, construirea de săli
de sport în Popești și Voivozi, asfaltarea de drumuri comunale, introducerea rețelei de gaz,
înființarea unui centru de permanență, a unei stații de salvare, înființarea unei piețe agroalimentare, etc.;
Comuna Balc, 18 martie 2021 - întâlnire cu primarul Sorin Sabău, viceprimarul Szabó Ștefan și o
parte a consilierilor locali ai PNL. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre direcțiile de dezvoltare ale
comunei Balc, construcția unei stațiuni turistice și accesarea fondurilor europene, despre
importanța creării de noi locuri de muncă și situația unităților de învățământ la nivel local;
Comuna Boianu Mare, 14 aprilie 2021 – întâlnire cu primarul Ioan Bandula, cu viceprimarul
Florin Ardelean și cu o parte dintre consilierii locali ai PNL. Am discutat despre provocările cu care
se confruntă o comună mică și, în acest context, despre importanța atragerii de fonduri europene și
a prezenței investitorilor în zonă.
Comuna Cetariu, 26 aprilie 2021 - întâlnire cu primarul Biro Ferenc Sandor, ocazie cu care am
discutat despre proiectele sale de dezvoltare pentru comună;

●

●

●
●
●

În contextul alegerilor interne la nivelul organizațiilor PNL Bihor, am participat, în această vară,
la conferințele de alegeri ale următoarelor organizații, în cadrul cărora am purtat discuții cu
liberalii din mediile rurale și mic-urbane ale județului nostru:
18 iunie - Viișoara, Spinuș
19 iunie - Abram, Balc, Suplacu de Barcă, Boianu Mare
25 iunie - Marghita, Chișlaz
1 iulie – Curtuișeni, Valea lui Mihai, Șimian
8 iulie – Marghita
Comuna Spinuș, 18 noiembrie 2021 - întâlnire cu primarul Alexandru Fonai, viceprimarul, dar
și consilierii locali ai PNL;
Comuna Suplacu de Barcău, 2 decembrie 2021 - întâlnire cu primarul Nicolae Tivadar, cu
consilierii locali ai PNL, dar și cu consilierul județean Florian Ciora

●
●

