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PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei din ziua de 13 iulie 2020 
 

Luni, 13 iulie 2020  
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 22 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei, fiind absenți 3 deputați:  

- doamna  deputat Elvira Șarapatin - Grupul parlamentar al PSD 
- doamna deputat Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL 
- domnul deputat Radu Costin Vasilică - Grupul parlamentar al PSD. 
 

 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general. 
 

 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 
2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 
calculatoare. Plx. 430/2020. Procedură de urgență. Raport. C.D. -Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind 
protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. PLx. 173/2020. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură și industrie alimentară. C.D. – Cameră decizională.  

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de arhitect. PLx. 423/2020. Procedură de urgență. C.D. -Cameră 
decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor 
programe naționale. PLx. 424/2020. Procedură de urgență.. C.D. -Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 
pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției 
sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistență socială în domeniile 
de activitate în care se mențin restricții. PLx. 426/2020. Procedură de urgență. C.D. -Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
 



2 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, 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. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziționării de calculatoare (Plx. 430/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.269/2004 
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii unor măsuri de acordarea a unui 
ajutor financiar, pe bază de criterii sociale, astfel încât elevii să poată beneficia de un 
calculator, tabletă sau alt dispozitiv similar pentru a li se permite învățarea la distanță. 
Beneficiari sunt familiile cu elevi și/sau studenți din învățământului de stat sau particular 
acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, al căror venit brut lunar pe membru de familie este cel 
mult egal cu valoarea Indicativului Social de Referință. Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a respins propunerea legislativă, în ședința din data de 30 iunie 2020. Trebuie avute 
în vedere și prevederile Legii nr. 109/2020, adoptată în data de 09 iulie 2020, prin care se 
stabilește că Ministerul Educației și Cercetării asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și 
fiecărui elev, din învățământului preuniversitar, un dispozitiv - laptop sau tabletă, conectat la 
internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning. Totodată, Comisia a adoptat în 
ședința trecută Plx. 254/2020 cu un obiect de reglementare similar.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu susține inițiativa legislativă, deoarece reglementările acesteia se suprapun cu legislația în 
vigoare. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut respingerea inițiativei, pe 
motiv că, deși spiritul propunerii este unul este corect, umanitar, aceste ajutoare financiare au 
fost legiferate prin alte acte normative sau inițiative legislative. 

Comisia, cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, a hotărât să emită raport de 
respingere asupra propunerii legislative. 
 

Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea 
nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice (PLx. 
173/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare modificarea tabelelor din Anexa nr. 3 la Legea 
nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea corelării și uniformizării conținutului anexelor, atât cu 
dispozițiile actului normativ de bază, cât și cu cele ale Directivei nr. 2010/63/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri 
științifice. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 
dezbătut proiectul de lege și a transmis un raport preliminar de respingere a proiectului de 
lege, având în vedere că modificările și completările aduse până în prezent la Legea nr. 
43/2014 au remediat deficiențele de transpunere a Directivei nr. 2010/63/UE. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea proiectului de Lege. 
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Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (PLx. 423/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare transpunerea noilor modificări aduse Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L255/22, în ceea ce privește recunoașterea calificării profesionale de arhitect. Se dorește 
practic o transpunere mai clară a prevederilor art. 48 alin. (2) și a art. 49 alin. (3) din 
Directivă. Având în vedere modificările succesive ale Directivei, statele membre se află într-
un proces continuu de armonizare legislativă, atât la nivel general, cât și sectorial.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține inițiativa legislativă care vine să armonizeze legislația națională cu normele europene 
reglementate de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

Domnul deputat Anton Anton a menționat că se va abține la momentul exprimării 
votul, deoarece nu este echitabilă recunoașterea ca arhitect a unei persoane care a urmat 
cursurile în România cu cea a unei persoane din Germania, de exemplu, care vine să profeseze 
această meserie în România. 

Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
 

Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din 
fonduri europene a unor programe naționale (PLx. 424/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare ce vizează reglementarea cadrului general privind aprobarea și includerea la 
finanțare din fonduri europene a programelor naționale din anumite domenii. Ca urmare a 
pandemiei COVID-19 provocările curente sunt legate de relansarea economică și, în acest 
sens, sunt prioritare măsuri privind păstrarea locurilor de muncă, îmbunătățirea accesului la 
ocupație, ocupare și reinserție profesională, dezvoltarea competențelor angajaților și inițiativa 
locuri de muncă pentru tineri, măsuri de integrare pe piața muncii a studenților, corelate cu 
susținerea antreprenorialului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale 
mediului de afaceri, astfel încât sistemul să fie capabil să ofere oportunități unui număr cât 
mai mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ordonanța reglementează cadrul 
general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente mai 
multor domenii, printre care investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, și, în urma 
completărilor făcute de Senat, susținerea dezvoltării sistemului de educație prin învățarea 
online și măsuri active și investiții în domeniul tineret și sport.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut adoptarea și a menționat că 
orice program ce susține educația este binevenit.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține proiectul de lege, cu completările aduse la art.1.  

În dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au hotărât 
să emită un aviz favorabil asupra proiectului de lege. 

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

Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în 
domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență 
socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PLx. 426/2020). 
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Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de 
lege ce vizează instituirea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției 
sociale, precum și reglementarea acordării unor drepturi și beneficii de asistență socială în 
domeniile de activitate în care se mențin restricții. În sera de activitate a Comisiei, sunt 
reglementările ce vizează programele de formare profesională a adulților organizate conform 
Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
care se pot desfășura și în sistem on line pentru unele tipuri de activități. Astfel, se pot 
desfășura programe și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru 
pregătirea teoretică a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate; 
pregătirea practică a persoanelor, din cadrul programelor de inițiere, specializare și 
perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu 
dotări specifice, conform standardului ocupațional; susținerea examenului de absolvire a 
programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem online. De 
asemenea, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională se pot transmite 
și în format electronic. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține inițiativa legislativă în forma cu care a fost sesizată Camera Deputaților.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
  

La punctul Diverse, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a 
prezentat trei inițiative cu care Comisia a fost sesizată în fond, și anume PLx 398/2020, PLx. 
399/2020 și Plx 400/2020. Camera deputaților este primă Cameră sesizată.  

Având în vedere că toate cele trei inițiative modifică Legea educației naționale nr. 
1/2011, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus să se 
întocmească asupra acestora un raport comun, să se mențină ca inițiativă de bază Plx. 
400/2020, care să fie propusă spre adoptare, în care să fie preluate amendamente din PLx 
398/2020 și PLx 399/2020. PLx 398/2020 modifică atât Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cât și Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, motiv pentru 
care ar trebui eliminate propunerile de modificare a Legii nr. 1/2011 și să rămână, în raport 
numai cele referitoare la Legea nr. 263/2007. Totodată, acest aspect trebuie discutat și cu 
Comisia pentru administrație publică, care este sesizată cu Plx. 398/2020 pentru raport comun.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut propunerea formulată ca 
metodă de lucru de către domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 

 
PREȘEDINTE 

Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 
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