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SINTEZA 

ședinței Comisiei din ziua de 22 aprilie 2020 
 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Miercuri, 22 aprilie 2020 - ședință online 

I. RAPORT  
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. Plx. 

123/2020. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 
II. AVIZ  

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială. PLx. 141/2020. Procedură de urgență. C.D. - Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
 

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 propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (Plx. 123/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii 
obligativității deținerii diplomei de bacalaureat de către absolvenții de liceu care doresc să se 
înscrie la școlile sanitare postliceale. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul nu susține propunerea 
legislativă din următoarele motive: modificarea art. 44 alin. (9) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul propus de inițiatori, ar conduce 
la o situație de discriminare a acestei categorii de candidații în cadrul admiterii în 
învățământul postliceal, în raport cu restul categoriilor de candidați, care optează pentru alte 
tipuri de școli postliceale decât școlile sanitare. De asemenea, ar determina diminuarea în mod 
semnificativ a numărului de absolvenți de școli postliceale sanitare, aceasta având un impact 
major asupra sistemului național de sănătate; admiterea în învățământul postliceal se face în 
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conformitate cu criteriile generale, aplicabile în mod universal, tuturor absolvenților de liceu, 
cu sau fără diplomă de bacalaureat, iar învățământul postliceal se încheie cu examen de 
certificare a competențelor profesionale, ceea ce reprezintă elemente suficiente ce permit 
admiterea candidaților și, respectiv certificarea competențelor profesionale dobândite, în baza 
competențelor/meritelor personale, indiferent dacă aceștia dețin sau nu, în momentul 
admiterii, diplomă de bacalaureat. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, modificată și rectificată, Secțiunea 3 - Asistent medical generalist, art. 31 - 
Formarea de asistent medical generalist, stabilește că ”admiterea la formarea de asistent 
medical generalist este condiționată de: (a) absolvirea unui ciclu de învățământ general de 12 
ani, atestată de o diplomă, un certificat sau un alt titlu eliberat de autoritățile sau 
organismele competente ale unui stat membru sau de un certificat care atestă promovarea 
unui examen de nivel echivalent și care permite accesul la universități sau la instituții de 
învățământ superior de nivel recunoscut ca echivalent; sau (b) absolvirea unui ciclu de 
învățământ general de cel puțin zece ani, atestată de o diplomă, un certificat sau un alt titlu 
eliberat de autoritățile sau organismele competente ale unui stat membru sau de un certificat 
care atestă promovarea unui examen de nivel echivalent și care permite accesul la o școală 
profesională sau la un program de formare profesională de asistenți.” Directiva europeană a 
fost transpusă de fiecare stat membru, ținând seama și de tipul de învățământ existent până în 
anul 2005, astfel că România a structurat formarea asistenților medicali pe două niveluri de 
pregătire: de nivel terțiar/universitar și de nivel secundar/postliceal-profesional, conform 
punctelor (a) și (b) din textul Directivei. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că susține respingerea 
acestei inițiative și a precizat că pe lângă discriminările create, exisă și o problemă de conținut 
pedagogic, care nu poate face obiectul unui raport de adoptare a acestei propuneri legislative.  
Este o soluție bună ca absolvenții de învățământ liceal să aibă posibilitatea urmării unei rute 
postliceale de tip terțiar, non-universitar. Din momentul în care examenul de bacalaureat a 
devenit un proces complex, credibil, obiectiv a apărut problema celor cu o anumită dificultate 
de a surmonta acest examen.  De aceea, trebuie să existe o rută postliceală care să le ofere 
șansa de profesionalizare și de a intra pe piața muncii.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniți a precizat că se va abține la votul asupra 
acestei inițiative, pe fond fiind de acord cu poziția Guvernului. Doamna deputat a amintit că  
unul dintre inițiatori provine din sistemul medical, nuanța inițierii unei astfel de inițiative 
conducând la o anumită exigență la nivelul abilităților cognitive, a capacității de a învăța și de 
a deprinde competențe rapid și constant. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus supunerea la vot a unui raport de 
respingere asupra inițiativei legislative, cu atât mai mult cu cât, în acest context al pandemiei, 
este nevoie de cât mai multe cadre medicale. 

Comisia, cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, a adoptat un raport de 
respingere asupra propunerii legislative. 

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației 
epidemiologice determinată e răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea 
unor măsuri suplimentare de protecție socială  (PLx. 141/2020). 
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Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul susține avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că este de acord cu 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, iar Comisiile sesizate în fond să facă modificări, 
acolo unde va fi cazul asupra inițiativei.  

Supus votului, Comisia a propus, cu 23 voturi pentru și o abținere, să avizeze favorabil 
proiectul de lege. 
 

La punctul III. DIVERSE, doamna șef birou Ioana Florina Mînzu a prezentat 
inițiativele cu care Comisia a fost sesizată în ultima perioadă.  

Doamna Ioana Florina Mînzu a menționat că au fost primite pentru dezbatere, în fond, 
mai multe inițiative legislative în calitate de primă Cameră sesizată, care au termen de 
adoptare tacită în următoarea perioadă: Plx. 120/2020, Plx 122/2020 și Plx 124/20202.  În 
ceea ce privește PLx. 145/2020 a menționat că este raport comun și s-au primit o parte din 
materialele necesare pentru a se putea clarifica unele aspecte din cuprinsul inițiativei.  

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 
 - Ioana Lazăr - secretar general. 
 
 La ședința Comisiei de miercuri, 22 aprilie 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, Cosma 
Lavinia-Corina, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, 
Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei a absentat doamna deputat Turcan Raluca. 
 
 
 

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


