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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din ziua de 11 și 12 mai 2020 
 
 

În ziua de luni, 11 mai 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marți, 12 mai 2020 - ședință online 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general 
Din partea inițiatorilor 
- Roxana Mînzatu - deputat. 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
                                                           Luni, 11 mai 2020 
                Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
                                                           Marți,  12 mai 2020 - ședință online 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.361 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul. PLx. 201/2020.. C.D. – Cameră decizională. 
2. Proiect de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului. PLx. 250/2020. 

C.D. – Cameră decizională. 
II. RAPOARTE  

1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educației naționale nr. 
1/2011.Plx. 140/2020. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 
privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. PLx. 239/2020. 
Raport. Inițiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.Plx. 
147/2020. Procedură de urgență. Raport.. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011.Plx. 126/2020. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
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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 debutat cu proiectul de Lege pentru modificarea art.361 lit. c) din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PLx. 201/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare al proiectului de lege care se referă la modificarea art.361 lit. c) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul ca funcția de arhitect-șef să poată fi ocupată, în condițiile legii, de un 
funcționar public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, având și formația 
profesională de inginer cu specializare inginerie economică în construcții.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că, având în vedere obiectul de 
reglementare, Ministerului nu i s-a solicitat formularea unui punct de vedere asupra acestei 
inițiative. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că susține modificările 
aduse de proiectul de lege și a atras atenția asupra sintagmei ”inginer constructor” care ar trebui 
modificată cu sintagma ”inginerie economică în construcții”.  A subliniat că este binevenită 
această completare legislativă pentru zonele rurale unde specialiștii sunt foarte greu de găsit. 

Domnul deputat Anton Anton a menționat că specialiștii din aceste domenii sunt foarte 
puțini și astfel, a încurajat de-a lungul timpului ca și alte categorii de absolvenți, cum ar fi 
absolvenții de urbanism, construcții, să se poată angaja în mediile rurale pe postul de șef de 
urbanism. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea unui aviz favorabil pentru 
acest proiect de lege, dat fiind faptul că sunt bine cunoscute problemele. 

Domnul deputat Alexandru Rădulescu a precizat că este foarte util să se extindă baza de 
specialiști din aceste domenii și susține un aviz favorabil. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 22 voturi pentru și o abținere, a hotărât adoptarea unui 
aviz favorabil asupra proiectul de lege. 

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind prevenția și depistarea precoce a 

diabetului (PLx. 250/2020).  
Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul susține adoptarea sub 

rezerva însușirii observațiilor și propunerilor de amendare. Proiectul de lege prevede 
obligativitatea elaborării și aprobării unei politici de prevenție la nivel național, de către 
autoritățile responsabile. La Capitolul II art. 11 (pct. 1-10) nu sunt precizate clar modalitatea de 
finanțare a proiectelor, eligibilitatea și perioada de desfășurare a acestora. Dispozițiile art. 31 
sunt prevăzute, într-o formă asemănătoare, în art. 3-6 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice 
și sportului, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 33 alin. (1) contravin 
prevederilor art. 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. În cuprinsul art. 35 trebuie menționate expres ministerele care au rețea medicală 
proprie. În unitățile de învățământ preuniversitar, cabinetele de medicină școlară funcționează 
în conformitate cu Ordinul comun nr. 5298MECS/1668MS/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de 
învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale 
gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările 
ulterioare.  
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Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a atras atenția că art. 31, care se referă 
la obligația școlilor de a pune la dispoziție baza sportivă în timpul vacanțelor, este un subiect 
des discutat.   

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat că își însușește 
cele două amendamente ale Ministerului de la art. 31 și art. 33 alin. (1). 

Domnul deputat Anton Anton a menționat că subiectul bazelor sportive puse la dispoziția 
tuturor în timpul verii nu are legătură cu diabetul. Nu consideră necesară o lege pentru a susține 
persoanele cu diabet, deoarece ar putea fi discriminate persoanele cu alte boli, precum cardiacii, 
bolnavii cu Covid 19 etc. Din aceste considerente, a precizat că va vota împotriva proiectului 
de lege. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a subliniat că înțelege nevoia unui astfel de 
program însă aceste adăugiri conduc la alte subiecte care nu au legătură cu legea educației, cum 
ar fi faptul că Ministerul Educației și Cercetării, prin această lege, ar trebui să aprobe curricule 
școlare specifice prin care elevii să fie informați despre necesitatea adoptării unui stil de viață 
sănătos.  

Comisia, cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege menționat cu amendamente admise. 

 
Ședința a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 140/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 931 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se titularizarea pe post, fără 
promovarea concursului național, a cadrelor didactice calificate care au obținut nota/media de 
cel puțin 7 la concursul național unic de titularizare în învățământul preuniversitar și care ocupă 
de 3 ani, în baza unui contract pe perioadă determinată, un post/catedra vacant(ă), prin 
modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, dacă postul/catedra este 
vacant/ă și viabil/ă. De asemenea, se preconizează titularizarea pe post, fără promovarea 
concursului național, a cadrelor didactice calificate care au participat în ultimii ani la concursul 
național de titularizare în învățământul preuniversitar, au obținut nota/media de cel puțin 7 și 
care ocupă un post/catedră, în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, 
prin modificarea acestui contract în contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la 
împlinirea a 3 ani pe respectivul post, dacă postul/catedra respectiv/ă are ”viabilitate pe durata 
nivelului de învățământ”. Demersul legislativ urmărește și acordarea dreptului cadrelor 
didactice de a participa la toate etapele de mobilitate de personal, de la data modificării duratei 
contractului individual de muncă.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării nu 
susține propunerea legislativă care aduce atingere principiului egalității în drepturi și anume, 
art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată. Persoanele care au susținut examenul 
național de titularizare vor fi discriminate, respectivele posturi vacante urmând a fi ocupate pe 
perioadă nedeterminată de cadrele didactice netitularizate care ocupă respectivele posturi fără a 
promova examenul național. De asemenea, propunerea legislativă nu este fundamentată și 
încalcă dispoziția art. 6  alin.(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, și nu este corelată cu ansamblul legislației în 
vigoare, mai precis cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 

 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a subliniat că soluțiile 
legislative sunt similare unor dispoziții asupra cărora s-a pronunțat Curtea Constituțională, care 
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a stabilit că încalcă dispozițiile art.1 alin.(3) și (5) și art.16 alin.(1) din Constituția României, 
republicată.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a subliniat că inițiativa prezintă 
elemente de neconstituționalitate care au fost atacate și pe lângă aceste aspecte juridice există și 
problematica sistematică a școlilor sau unităților de învățământ din mediul rural, unde nu se 
ocupă posturile vacante și se observă neatractivitatea unor zone mai puțin dezvoltate pentru 
cadrele didactice care obțin note mai mari la examenele naționale de titularizare. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a menționat că se va abține la votul acestei 
imitative. 

Domnul deputat Anton Anton și domnul deputat Biro Zsolt-Istvan au precizat că nu 
susțin inițiativa, mai ales că sunt două decizii ale Curții care declară texte similare 
neconstituționale. 
           În urma dezbaterilor, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus 
la vot propunerea de respingere a inițiativei care a întrunit 10 voturi pentru respingere și 11 
abțineri, astfel este un raport de respingere. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a solicitat să se precizeze numele 
domnilor deputați care s-au abținut la vot deoarece crede că sunt deputați care nu au reușit să-și 
exercite votul. De asemenea, a precizat că, în urma votului, raportul este de adoptare. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a explicat că nu poate fi un 
vorba despre un raport de adoptare în condițiile în care nu a existat niciun vot pentru adoptare, 
ci doar împotriva adoptării și abțineri. Domnul președinte a dat citire listei membrilor comisiei 
care și-au exprimat votul pentru “abținere”.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că nu a reușit să-și exprime votul 
din lipsa semnalului la internet dar că votează pentru un raport de respingere. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus reluarea votul asupra propunerii 
legislative și având în vedere că, așa cum sunt voturile, nu este clar dacă a trecut respingerea se 
va supune votului un raport de adoptare.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus votului un raport de 
adoptare a inițiativei legislative. Comisia cu 8 voturi pentru adoptare, 9 voturi împotriva 
adoptării și 3 abțineri, a propus respingerea propunerii legislative.   

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 
funcționare a sistemului de învățământ (PLx. 239/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a sistemului 
de învățământ pentru asigurarea continuității procesului de învățământ pe durata stării de 
urgență și până la ”eliminarea restricțiilor privind adunările publice”, astfel încât, inclusiv 
pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, procesul de învățământ să se 
poată realiza și în modul on-line. Totodată, se preconizează instituirea unor reglementări 
speciale referitoare la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, precum 
și la modalitatea de susținere a probelor pentru obținerea gradelor didactice în anul 2020. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul susține acest proiect de 
Lege. În legislația în vigoare nu exista sintagma ”on-line”, fiind acreditate doar programe de 
învățământ cu frecvență redusă sau la distanță. Singura soluție a fost de a asigura un alt cadru 
astfel încât modalitatea de învățare on-line să poată fi folosită în această perioadă și nu de a 
suspenda art.139 și art. 140 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Prin acest proiect legislativ 
sunt create și măsurile ce vizează resursa umană prin posibilitatea cadrelor didactice de a 
beneficia de dreptul la titularizare, obținerea gradului didactic, definitivatul.  
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Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea unui raport de 
adoptare în forma prezentată de inițiator.  
 
            S-a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 (Plx. 147/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că inițiativa 
prevede ca, pe perioada stării de urgență sau a stării de asediu, învățământul preuniversitar și 
cel universitar să se poată desfășura și on-line, potrivit unei metodologii ce urmează a fi adoptată 
de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv de instituțiile de învățământ superior.  

Doamna secretar general Ioana Lazar a precizat că Ministerul Educației și Cercetării nu 
susține adoptarea din următoarele considerente: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 
privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din  29 aprilie 2020, rezolvă aceste aspecte. 
Pentru a asigura continuitatea procesului de învățământ pe durata stării de urgență și până la 
eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, s-a impus luarea 
unor măsuri, astfel încât pentru învățământul preuniversitar și universitar, inclusiv pentru 
formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, procesul de învățământ să se poată 
realiza și în modul on-line. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a emis OMEC nr. 
4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității 
sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line prin care sunt reglementate 
măsurile la nivelul MEC, al inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ preuniversitar 
în vederea continuării procesului de învățare. Introducerea unor norme derogatorii de la art. 139 
și art. 140 care reglementează formele de învățământ nu prezintă logică în reglementare, în fapt 
realizându-se o bulversare legislativă și un vid legislativ. Învățarea on-line nu presupune o 
derogare de la aplicarea textelor art. 139 și art. 140. Consecințele intrării în vigoare a textului 
are implicații inclusiv în procedura de emitere a diplomelor de absolvire a studiilor universitare 
pentru toți studenții înmatriculați în prezent, diplomele acestora  urmând să fie emise fără a 
putea fi menționată pe acestea forma de învățământ urmată, fiind excluse de la aplicare 
dispozițiile art. 139 și art. 140.  
           Comisia cu, 11 voturi pentru respingere, 9 voturi împotriva respingerii și 1 abținere, a 
adoptat un raport de respingere a propunerii legislative. 
 

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 126/2020). 

Doamna deputat Roxana Mînzatu, în calitate de inițiator, a specificat că la elaborarea 
acestui proiect de Lege a lucrat împreună cu Consiliul Național al Elevilor. Inițiativa instituie 
obligației Ministerului Educației și Cercetării de a asigura elevilor care îndeplinesc condiția 
pentru a primi bursă socială, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop sau tabletă, 
conectate la internet, astfel încât procesul educațional să se poată desfășura și online, în 
contextul aceste pandemii. Reglementarea nu trebuie privită ca pe o chestiune punctuală, ci ca 
o obligativitate permanentă. Se pot aduce amendamente și îmbunătățiri, însă este o reglementare 
necesară ce vizează o investiție constantă a statului pentru copii și pentru dascăli.  

 Doamna secretar general Ioana Lazar a precizat că Ministerul Educației și Cercetării nu 
consideră necesare modificările art. 70 și art. 94 alin (2) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare din următoarele considerente: pentru perioada 
de programare 2014-2020, prin proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă, Ministerul 
Educației și Cercetării, în calitate de beneficiar sau partener, a acordat o atenție deosebită 
proiectelor prin a căror implementare sunt rezolvate nevoile majore ale sistemului de educație 
preuniversitar, având ca rezultate creșterea calității actului educațional și ca beneficiar final 
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elevul. În acest context și în corelație cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale Strategiilor 
Sectoriale pentru Educație 2015-2020, Ministerul, în calitate de beneficiar/partener, a semnat 
contracte de finanțare și derulează proiecte cu impact major, precum ”Curriculum relevant, 
Educație deschisă pentru toți”-CRED, SMIS 2014+:118327 cu finanțare prin Programul 
Operațional Capital Uman (POCU), proiect care are o componentă importantă legată de 
digitalizare atât prin formarea cadrelor didactice, cât și prin  platformele de resurse educaționale;  
„Sistem informatic de management al școlarității” - SIMS,  SMIS 2014+: 130632 cu finanțare 
prin Programul Operațional Competitivitate (POC); „Platforma națională integrată - Wireless 
Campus”- cu finanțare prin POC, proiect prin care 4500 școli beneficiază de echipamente IT 
pentru conectarea la internet wireless (proiectul se află în faza instalării echipamentelor în școli); 
platforma digitală cu Resurse educaționale deschise” EDULIB-Biblioteca Virtuală” ce va 
permite accesarea resurselor educaționale existente de către elevi și toate persoanele interesate, 
în mod gratuit. Mai mult, pentru a veni în întâmpinarea realizării țintelor Strategiei privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii, se află în implementare în acest moment două apeluri de 
proiecte finanțate prin POCU -„Școala pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”.  
Prin aceste proiecte Ministerul asigură formarea/dezvoltarea competențelor digitale necesare 
elevilor și profesorilor, precum și infrastructura necesară.  Inițiativa legislativă are un impact 
semnificativ asupra bugetului general consolidat, nefiind indicată nicio sumă de bani care ar 
intra în mod suplimentar la buget, în situația în care noile reglementări ar fi adoptate. 

Doamna deputat Roxana Mînzatu a precizat că proiectele menționate nu conțin achiziții 
care să ducă la dotarea școlilor cu tablete sau laptopuri pentru copii, pe care aceștia să le poată 
lua acasă, care să sprijine școala on-line și prin urmare, proiectele nu se suprapun. Referitor la 
impactul bugetar, doamna deputat Roxana Mînzatu a menționat că a făcut demersuri către 
Ministerul Educației și Cercetării pentru a afla care este numărul copiilor vulnerabili care pot 
beneficia de acest proiect legislativ, însă nu a primit un răspuns concret.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că este necesară 
dotarea elevilor cu tablete, motiv pentru care universitățile din România au susținut și au 
acordat, după posibilități, tablete elevilor, cu abonamente la internet - este și cazul USAMV 
București. În anumite zone, autoritățile locale și unele organizații nonguvernamentale au acordat 
tablete. Cele două proiecte nu complet diferite, există multe elemente care se suprapun, scopul 
fiind același. Totodată, prin Hotărârea Guvernul nr. 370/07 mai 2020 privind aprobarea 
Programului național "Școala de acasă" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul 
Educației și Cercetării, s-a suplimentat bugetului Ministerului cu suma de 150.000 mii lei, la 
capitolul 65.01 "Învățământ", la titlul 20 "Bunuri și servicii", în vederea facilitării activităților 
didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut inițiativa și a explicat că 
această confruntare cu pandemia a generat reflecții și asupra sistemului educațional, a 
carențelor, a vulnerabilităților și a urgențelor acestuia. Aspectele subliniate de către inițiatori  
presupun digitalizarea învățământului, o temă de interes european, învățarea on-line nu doar în 
momentul de față, când este imperios necesară conectarea cu elevii, dar și după pandemie. 
Inițiativa poate fi corelată cu proiectele Ministerului Educației și Cercetării deja existente, 
pentru a se asigura infrastructura necesară și a sprijini profesorii/elevii cu vulnerabilități.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a dat citire Punctului de 
vedere al Consiliului Național al Elevilor, în care se arată necesitatea achiziționării de către 
Ministerul Educației și Cercetării a mijloacelor tehnice pentru desfășurarea cursurilor on-line.  

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a precizat că potrivit mai multor studii realizate 
în această perioadă, aproximativ 60% dintre elevii din România nu dispun de dispozitivele 
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necesare învățării on-line. Inițiativa legislativă trebuie susținută din perspectiva ideii de echitate 
și acces la educație. Criteriul care determină calitatea de beneficiar deținută de elev pentru a 
primi dispozitivul digital trebuie să fie unul obiectiv. Conform art. 82 alin.(11) coroborat cu art. 
82 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, bursa de ajutor social este determinată 
diferențiat, în funcție de deciziile autorităților publice locale deliberative, de aceea fiind nevoie 
ca beneficiarul să fie raportat la un criteriu obiectiv determinat de ISR, indicele social de 
referință, al cărui cuantum este de 500 de lei. 
            Comisia, 18 voturi pentru adoptare și 5 abțineri, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise. 
 
 

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

 


