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CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 06 februarie 2020 
Nr. 4C-11/31 

                                   
SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 și 30 ianuarie 2020 
 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 27 ianuarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 28 ianuarie 2020 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 617/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.  
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 

privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. PLx. 673/2019. 
Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2020 
pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011. PLx. 1/2020. Procedură 
de urgență. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx. 427/2019. Procedură de 
urgență. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Cameră 
decizională.  

II. DIVERSE 
Miercuri, 29 ianuarie și joi, 30 ianuarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

În ziua de luni, 27 ianuarie 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La ședința Comisiei de luni, 27 ianuarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-Corina Cosma, Georgescu Laura, 
Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte și Turcan 
Raluca. 
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Marți, 28 ianuarie 2020 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a debutat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 617/2019).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că inițiativa 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, intervențiile legislative vizând 
interzicerea, în școli, a prozelitismului pe baza criteriilor de sex și, respectiv, de gen, precum 
și stabilirea drept contravenție nerespectarea prevederilor art.7 alin.(1) din Lege. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că ministerul nu susține inițiativa 
din următoarele considerente: Legea educației naționale nr. 1/2011, la art. 3 lit. n) enunță 
”principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și 
doctrine politice”, acesta fiind unul dintre principiile care guvernează învățământul 
preuniversitar și superior, cât și învățarea pe tot parcursul vieții din România. De asemenea, 
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilește la 
art. 4 că „Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice 
ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea 
oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și 
prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 
morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a 
copiilor/elevilor și a personalului din unitate.”  La art.193 alin. (2) din Regulament se 
prevede ”Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă 
electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.” În Anexa 
la Regulamentul-cadru, Modelul contractului educațional - art. IV.1. se stabilește că unitatea 
de învățământ se obligă ”j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă 
normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică 
sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a personalului unității de 
învățământ;”. Totodată, prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, definesc noțiunea de ”sex” și 
”gen”, dar nu și sintagmele de ”prozelitism pe baza criteriului de sex” și ” prozelitismul pe 
baza criteriului de gen”, neputându-se stabili cu claritate semnificația acestora.  

Din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Mariana Soare a menționat că, în 
urma analizării actului legislativ, se observă intenția legiuitorului de a armoniza legislația în 
domeniul educației naționale cu anumite elemente din cuprinsul Legii nr. 202/2002, astfel cum 
au fost introduse prin Legea nr.229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002. 
În acest context, toate demersurile legislative menite să protejeze elevii de orice formă de abuz 
sunt utile și binevenite. Raportat la conținutul inițiativei legislative este necesară corelarea 
acesteia cu alte acte normative ce sancționează fapte care se pot circumscrie celor ce fac 
obiectul propunerii legislative. Potrivit Legii nr. 202/2002 este interzisă orice formă de 
discriminare bazată pe criteriul de sex în domeniile expres menționate prin lege, fiind instituit 
un regim sancționator conform căruia ”încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 
răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, a 
persoanelor vinovate”. Potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind 
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prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 
preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, precum și 
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterea, folosinței 
sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentare sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice 
alte domenii ale vieții publice. Totodată, orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele 
pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament 
injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte persoane, 
grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională, dacă nu intră sub 
incidența legii penale. În privința activităților care pot pune în pericol sănătatea și integritatea 
fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic, Codul penal protejează aceste valori sociale, reglementând în cuprinsul părții 
speciale o serie de infracțiuni menite a oferi cadrul necesar tragerii la răspundere a celor ce 
nesocotesc rigorile legii. Având în vedere aceste aspecte, demersul legislativ prezintă riscul de 
a crea un paralelism cu alte acte normative.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat faptul că inițiativa 
legislativă a mai fost dezbătută în Comisie și s-au amânat dezbaterile pentru ca inițiatorul să 
aducă anumite completări care să preîntâmpine impreciziile conceptuale legate de prozelitism, 
de situațiile în care ideologiile pe criteriu de sex sau de gen există și de modul în care acestea 
pot perturba activitatea școlară. Dat fiind faptul că inițiatorii nu au adus precizările necesare, 
că sunt dificultăți de aplicare a inițiativei și dublări legislative, doamna vicepreședinte prof.dr. 
Camelia Gavrilă a propus adoptarea unui raport de respingere.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a precizat că inițiativa nu are susținere juridică 
și a propus un raport de respingere. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a considerat că, deși 
inițiativa nu respectă normele de tehnică legislativă, ea atrage atenția asupra unor probleme 
reale din viața de zi cu zi. 

Comisia a propus, cu 23 voturi pentru respingere și 1 abținere, respingerea propunerii 
legislative. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și 
pentru prorogarea unor termene (PLx. 673/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor prevăzute la articolul 361 alin.(3) lit. 
b), c) și d) din Legea nr.1/2011, precum și menținerea acreditării școlilor doctorale până la 
realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține proiectul de 
lege, fiind inițiator. Propagarea termenelor referitoare la examenele de evaluare națională și de 
bacalaureat este necesară în contextul în care elevii ar trebui să susțină probe transdisciplinare, 
iar la acest moment manualele și programele școlare sunt de tip disciplinar. De aceea, în 
perioada 2020-2024 se vor lua măsurile necesare pentru a  se crea premisele abordării 
transdisciplinare.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a prezentat cele două amendamente depuse. Astfel, 
pentru elevii din învățământul preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, 
evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a și examenul de bacalaureat se vor 
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desfășura cu subiecte realizate pe baza programei școlare prevăzute la art. 46 alin. (2) din 
Lege. 

Supus votului, primul amendament a întrunit 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 
abțineri. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că amendamentul 
este necesar și logic din punct de vedere pedagogic, atâta timp cât nu există un argument 
politic în subtext.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș s-a declarat nemulțumită de faptul că acest 
amendament nu a putut fi analizat cu atenție, deoarece a fost transmis membrilor Comisiei cu 
15 minute înainte de a începe ședința. Totodată, din argumentarea domnului vicepreședinte 
Szabo Odon se înțelege că limba română predată la clasele cu predare în limba română este 
diferită de limba română predată la clasele minorităților naționale.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a explicat că este vorba de un vid legislativ ce 
trebuie remediat, că pentru toate manualele din România, pentru minoritățile naționale, există 
o programă specială, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Domnul vicepreședinte a 
propus reluarea votului pe amendament, pentru că au existat neclarități. 

Domnul secretar Robert-Nicolae Turcescu și domnul deputat Sorin-Dan Moldovan au 
susținut că se creează un precedent periculos și nu sunt de acord cu reluarea votului.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a cerut domnului secretar 
de stat Dragoș Rădulescu opinia Ministerului Educației și Cercetării referitoare la 
amendamentul în discuție. 

 Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul nu a primit aceste 
amendamente și este nevoie de o analiză a acestora înainte de a se formula un punct de vedere. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus amânarea 
dezbaterilor pentru o săptămână, în condițiile de paritate a votului, pentru a avea și punctul de 
vedere al Ministerului Educației și Cercetării. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână a fost adoptată cu 14 voturi 
pentru.  

 
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(PLx. 1/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea art.284 din Legea nr.1/2011, în sensul 
reglementării exprese a dreptului personalului didactic de gen feminin, de a continua 
executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, 
pentru prevenirea oricăror dificultăți în aplicare, dar și pentru a asigura o egalitate de 
tratament între femei și bărbați cu privire la înțelesul sintagmei „vârsta standard de 
pensionare”, este clarificată aplicarea dispozițiilor referitoare la menținerea ca titular în funcția 
didactică sau la reîncadrarea în funcția de personal didactic, cu luarea în considerare a opțiunii 
pentru continuarea executării contractului de muncă, până la împlinirea de către femei a 
vârstei de 65 de ani. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține proiectul de 
lege în forma prezentată. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus un raport de adoptare a proiectului 
de lege având în vedere și faptul că există o Decizie a Curții Constituționale în acest sens, de 
care trebuie să se țină cont. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a subliniat că este un raport 
comun cu Comisia pentru muncă și că se analizează elaborarea unei adrese comune către 
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Biroul Permanent în vederea transmiterii acestui proiect de lege către Senat în calitate de 
primă Cameră sesizată, deoarece Camera Deputaților este Cameră decizională asupra 
proiectelor de lege/propunerilor legislative ce au ca obiect de reglementare relațiile de muncă, 
inclusiv pensionarea. 

Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să adopte un raport 
preliminar de adoptare în forma inițiatorului. 
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 427/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea și combaterea dopajului în sport, în scopul stabilirii unei modalități transparente de 
stabilire a tarifelor practicate de Agenția Națională Anti-Doping și Laboratorul de control 
doping, precum și modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, în scopul identificării surselor de completare a 
salariilor personalului clerical din unitățile de cult din afara granițelor. 
 Doamna Doina Ofelia Melinte, vicepreședintele Agenției Naționale Anti-Doping, și 
doamna  Cristina Stan, directorul Laboratorului de Control Doping, au susținut acest proiect 
de lege în forma prezentată de Guvern. 

Doamna Ioana Mînzu, șef birou, a amintit că s-a primit un raport preliminar de 
adoptare de la Comisia pentru muncă și protecție socială, ce cuprinde un amendament ce se 
referă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare. 
Doamna Ioana Mînzu a precizat că amendamentul este susținut și de Secretariatul de Stat 
pentru Culte și va trebui analizat și de membrii Comisiei pentru învățământ. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea proiectului de lege pentru o 
săptămână în vederea analizării implicațiilor acestui amendament. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână a fost adoptată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți.  

 
La punctul III - Diverse, domnul secretar Robert-Nicolae Turcescu a propus înscrierea 

pe ordinea de zi la următoarele ședințe de Comisie a proiectului de lege pentru abrogarea 
Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității 
Naționale (PLx 121/2018). 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
Din partea Ministerului Educației și Cercetării 
- Dragoș Rădulescu - secretar de stat 
Din partea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române 
- Mariana Soare - specialist 
Din partea Agenției Naționale Anti-Doping  
-  Doina Ofelia Melinte - vicepreședinte 
- Cristian Dima - director, Direcția Juridică și Resurse Umane 
Din partea Laboratorului de Control Doping  
- Cristina Stan  - director. 

 
La ședința Comisiei de marți, 28 ianuarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
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vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-
Corina Cosma, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara - 
înlocuită de domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Ioan Cupșa, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
În zilele de miercuri, 29 ianuarie și joi, 30 ianuarie 2020, lucrările Comisiei au avut 

pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
La ședința Comisiei de miercuri, 29 ianuarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-
Corina Cosma, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, 
Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei a absentat doamna deputat Turcan Raluca. 
 
La ședința Comisiei de joi, 30 ianuarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-Corina Cosma, Georgescu Laura, 
Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte și Turcan 
Raluca. 

 
 

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


