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ședințelor Comisiei din zilele de 12, 14 și 15 octombrie 2020 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Luni, 12 octombrie 2020 

Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate 
în portofoliul Comisiei. 

Miercuri, 14 octombrie 2020 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor 
noi reglementări referitoare la profesii. PLx. 572/2020. Raport comun cu Comisia pentru 
muncă și protecție socială. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe 
Cristea” din București. PLx. 593/2020. Raport. C.D. – Cameră decizională. 

3. Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 323 din 10 iunie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020. PLx. 720/2018/2020. Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru 
aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul 
Fundației Europene pentru Tineret. PLx. 488/2020. Procedură de urgență. Raport. C.D. – 
Cameră decizională. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene. PLx. 500/2020. Procedură 
de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în 
condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2.PLx. 581/2020. Procedură de urgență. C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația 
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limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 
unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-COV-2.PLx. 584/2020. Procedură de urgență. C.D. – Cameră 
decizională. 

4. Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza 
Coronavirus”. PLx. 534/2020. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate 
asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România. PLx. 
537/2020. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. PLx. 558/2020.Procedură de urgență. C.D. – 
Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor numeroase. PLx. 
589/2020. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Plx. 616/2020. C.D. – 
Cameră decizională. 

III. COMUNICARE  DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor Agenda Europeană a Competențelor pentru 
competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență. COM(2020)274. Document 
nelegislativ.  

IV. DIVERSE 
Joi, 15 octombrie 2020 

Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

În ziua de luni, 12 octombrie 2020, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
documentare și studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.  

La ședința Comisiei de luni, 12 octombrie 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, Turcan Raluca, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel. 

 
Miercuri, 14 octombrie 2020 

  
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof. 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.  
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind efectuarea unui test de 

proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PLx. 572/2020).  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind efectuarea unui test de 
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proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, din perspectiva 
transpunerii Directivei (UE) 2018/958, a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 
2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări 
referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.173 
din 9 iulie 2018, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. În raport de obiectul specific de reglementare, la nivelul 
dreptului european derivat, proiectul intră în incidența dispozițiilor Directivei (UE) 2018/958, 
act juridic european obligatoriu ”pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul 
care trebuie atins”. Transpunerea dispozițiilor Directivei reprezintă o necesitate stringentă, în 
special în raport de termenul limită de transpunere ce trebuie respectat, anume 30 iulie 2020.  

Doamna Gianina Chirazi, director general în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor (CNRED) a spus că transpunerea Directivei 958/2018 garantează buna 
funcționare a pieței interne și nu afectează competența internă a statelor membre și marja lor de 
apreciere în a decide dacă și în ce mod reglementează o profesie. Doamna director general 
Gianina Chirazi a menționat că, până în prezent, România și-a îndeplinit toate obligațiile 
europene cu privire la transpunerea normelor naționale ce țin de recunoașterea calificarilor 
profesionale.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că s-a primit o 
Notă de la Ministerul Afacerilor Externe prin care se solicită urgentarea adoptării acestei 
reglementări pentru a se asigura conformarea cu directivele europene și o solicitare de la Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților pentru a urgenta dezbaterea acestei inițiative.  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a susținut adoptarea acestui proiect de 
lege.     

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat dacă s-au operat observașțiile și sugestiile 
Consiliului Legislativ.  

Doamna Ioana Florina Mînzu, șef birou, a precizat că s-au discutat aceste aspecte cu 
secretariatul tehnic al Comisiei pentru muncă și observațiile sunt cuprinse în raportul preliminar. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 

desființarea Universității Române de Ș tiințe și Arte „Gheorghe Cristea” din București (PLx. 
593/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare desființarea Universității Române de Științe și Arte 
„Gheorghe Cristea” din București. Patrimoniul universității revine fondatorilor. Studenții și 
absolvenții fără diplomă, care au fost înmatriculați la specializări/programe de studii universitare 
acreditate/autorizate provizoriu, din cadrul Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe 
Cristea” din București, au dreptul să își finalizeze studiile la specializări/programe de studii 
acreditate, identice sau similare din același domeniu al specializării/programului de studii, în 
instituții de învățământ superior acreditate.  

Domnul secretar de stat Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Ministerul susține acest 
proiect de lege și desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din 
București.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat dacă documentele studenților înmatriculați 
la această Universitate urmează să fie depuse la specializări/programe de studii acreditate, 
identice sau similare din același domeniu al specializării/programului de studii sau la Arhivele 
Naționale. A propus un amendament la art. 4. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege cu un amendament admis. 
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S-a continuat cu Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul educației, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 323 din 10 iunie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020 (PLx. 
720/2018/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a specificat că Legea are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare. Intervențiile 
legislative vizează: finanțarea complementară, formarea inițială a cadrelor didactice pentru 
educația timpurie și învățământul primar prin includerea unui modul special pentru însușirea 
competențelor de predare în regim simultan, cupoane pentru educația timpurie, scăderea 
efectivului de copii/elevi într-o grupă/clasă în învățământul preuniversitar, introducerea 
bacalaureatului diferențiat în învățământul românesc precum și extinderea învățământului dual și 
la universități.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a propus un raport de 
adoptare pe forma inițială dat fiind faptul că proiectul legislativ a fost declarat neconstituțional 
pe motiv de bicameralism deoarece a suferit modificări substanțiale la Senat, care nu au fost 
analizate de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.   
           Doamna Ioana Florin Mînzu, șef birou, a precizat că textele constituționale invocate în 
susținerea obiecției de neconstituționalitate sunt cele ale art. 61 alin. (2) privind principiul 
bicameralismului, ale art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului și ale art. 138 alin. (5) 
privind interdicția constituțională de a aproba cheltuieli bugetare fără stabilirea sursei de 
finanțare. Configurația  actului  normativ  adoptat  de  Senat  este  semnificativ  diferită  de  cea  
supusă  dezbaterii Camerei Deputaților, nefiind o simplă restructurare a materiei, ci adoptarea 
unor reglementări noi, care nu au legătură și nu derivă din reglementarea inițială. Din acest 
motiv, Curtea a constatat că Legea încalcă principiul bicameralismului. Cu privire la art.111 
alin.(1) din Constituție, Curtea, în jurisprudența sa, a reținut că acesta stabilește, pe de o parte, 
obligația Guvernului și a celorlalte organe ale administrației publice de a prezenta informațiile și 
documentele necesare actului legiferării și, pe de altă parte, modalitatea de obținere a acestor 
informații, respectiv la cererea Camerei Deputaților, a Senatului sau a comisiilor parlamentare, 
prin intermediul președinților acestora. Acest text consacră garanția constituțională a colaborării 
dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina 
celor două autorități publice. Curtea a mai reținut că în cadrul raporturilor constituționale dintre 
Parlament și Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când inițiativa legislativă 
afectează prevederile bugetului de stat. Guvernul are competența exclusivă de a elabora 
proiectul bugetului de stat și de a-l  supune  spre aprobare Parlamentului. În temeiul acestei 
competențe, Parlamentul nu poate prestabili modificarea cheltuielilor bugetare fără să ceară 
Guvernului o informare în acest sens. Dat fiind caracterul imperativ al obligației de a cere 
informarea menționată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecință 
neconstituționalitatea legii adoptate. Prin Decizia nr.767/2016, Curtea a statuat că „fișa 
financiară prevăzută de art.15 alin.(2) din Legea nr.500/2002 nu trebuie confundată cu punctul 
de vedere emis de Guvern conform art.11 lit.b1) din Legea nr.90/2001, cele două documente 
generate de Guvern având un regim juridic și, implicit, finalități diferite.” Întrucât Senatul nu a 
solicitat informarea Guvernului, nu au fost îndeplinite, din această perspectivă, exigențele 
art.111 alin.(1) din Constituție. Totodată, inițiatorii propunerii legislative nu au solicitat fișa 
financiară, iar Curtea a stabilit ca, pentru a respecta  procedura  constituțională de adoptare a 
unui act normativ care implică o cheltuială bugetară, inițiatorii actului normativ să facă dovada 
că au solicitat Guvernului fișa financiară. 
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Domnul Dragoș Lucian Rădulescu, secretar de stat a precizat că există la Senat trei 
proiecte legislative care cuprind, cumulat, textele din PLx. 720/2018/2020. 

Doamna vicepreședinte Camelia Gavrilă a precizat că nu se poate merge pe o dublă 
reglementare motiv pentru care a propus respingerea Legii și a sugerat inițiatorilor să facă, în 
viitorul mandat, o nouă inițiativă numai cu elementele care nu au fost deja adoptate.  

 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere și 8 abțineri, 
respingerea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România 
este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru 
a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret (PLx. 488/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a specificat că proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1994, 
în scopul asigurării cadrului legal necesar efectuării plății contribuției României la bugetul 
Fundației Europene pentru Tineret la termenul stabilit, fără riscul perceperii de penalități 
ulterioare. 

Domnul secretar de stat Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Guvernul susține 
adoptarea proiect de Lege.  
           În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, adoptarea 
proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.   
 

Au urmat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
(PLx. 500/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a specificat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului general pentru acordarea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-
2020 (POC), în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru întreprinderi mici și mijlocii, 
persoane fizice autorizate și cabinete medicale individuale, a căror activitate a fost afectată de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare 
pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege. 
 
A urmat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 
desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2 (PLx. 581/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea unor măsuri de sprijin, decontate din fonduri externe 
nerambursabile, alocate în cadrul Programului Operațional Competitivitate și a Programului 
Operațional Infrastructură Mare, pentru desfășurarea în bune condiții a activităților didactice 
aferente anului școlar 2020/2021, necesare în cadrul procesului educațional atât pentru elevi și 
studenți, cât și pentru cadrele didactice, în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-Cov-2. 
Demersul legislativ are drept scop evitarea unei creșteri rapide a infecției cu virusul SARS-Cov-
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2, dar și crearea condițiilor adecvate desfășurării activităților didactice, în acest context, prin 
achiziționarea de echipamente/dispozitive electronice mobile, în principal, de tipul tabletelor 
pentru uz școlar, necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, precum și 
achiziționarea de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și containere mobile sanitare. 

Domnul secretar de stat Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și 
Cercetării susține un aviz favorabil asupra proiectului de Lege ce vizează posibilitatea de 
realizare a activităților didactice în on-line.  

Doamna vicepreședinte prof.univ.dr.Camelia  Gavrilă a precizat că este o mare fluctuație 
a numărului de elevi beneficiari și că trebuie analizate condițiile de igienă sanitară ale elevilor și 
îmbunătăție în mod concret.  

Comisia, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu un 
amendament admis asupra proiectului de lege. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, 
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 
copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PLx. 584/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică 
în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-COV-2, precum și părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 
handicap grav neșcolarizat, ori care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă 
încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în 
condițiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care acestea beneficiază. 

Domnul Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Ministerul susține avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că ar fi necesare 
câteva excepții de la prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 pentru a asigura 
continuitatea în prestarea unor servicii de interes public în sectoare vitale. Este vorba despre 
activitatea având ca finalitate furnizarea de medicamente către populație, care reprezintă un 
serviciu de interes public. În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă, familie și protecție 
socială a admis amendamente în acest sens.  

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

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind înființarea Programului „Inovare și 

Producție pentru Criza Coronavirus” (PLx. 534/2020).  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza 
Coronavirus”, în valoare totală de 15.000.000 lei, prin acordarea unui ajutor de maximum 
150.000 lei/beneficiar. Astfel, se prevede ca ajutorul de minimis să se acorde propunerilor de 
luptă împotriva pandemiei COVID-19, care prezintă soluții inovatoare, fie ele tehnologice, 
organizatorice, manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, care ar putea fi direct 
implementate pentru a testa, trata și proteja populația, a sprijini îngrijirea pacienților și protecția 
personalului medical, a monitoriza evoluția bolii la nivel individual și social, a contribui la 
ușurarea constrângerilor din perioada de criză, de exemplu prin soluții digitale. Beneficiari ai 
programului pot fi: universitățile acreditate și institutele de cercetare-dezvoltare, fundațiile și 
asociațiile, întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, inițiativa legislativă prevede ca sumele 
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necesare implementării Programului să se asigure de la bugetul de stat în procent de 100% din 
bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în cadrul unei scheme de 
ajutor de minimis asociate acestui program. 
           Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz negativ dat fiind faptul că textul 
legii este confuz și nu respectă normele de tehnică legislativă.  
           Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă, domnul deputat Dragoș Gabriel 
Zisopol și domnul deputat Anton Anton au susținut propunerea de aviz negativ.  

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

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 

prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile 
medicale și din centrele rezidențiale din România  (PLx. 537/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general pentru prevenirea, diagnosticarea și 
tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale, cu scopul de a crește nivelul de siguranță a 
pacienților internați în unitățile medicale, precum și a persoanelor asistate și îngrijite în centrele 
rezidențiale pentru persoane adulte aflate în dificultate.  

Domnul Dragoș Lucian Rădulescu a precizat acest proiect de Lege ar modifica contextul 
legislativ privind autonomia universitară motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării 
propune un aviz negativ asupra proiectului de Lege.  

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

 
Au urmat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 558/2020).  
           Domnul secretar de stat Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și 
Cercetării propune un aviz negativ asupra proiectului de Lege deoarece, în forma actuală a Legii 
nr.153/2017, sunt prevăzute printr-o hotărâre a Guvernului localitățile în care se poate acorda 
acest sprijin financiar, iar menționarea în mod expres ”numai a unora dintre acestea” ar crea o 
discriminare.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus un aviz negativ. 
Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că va da un vot de abținere.  
Comisia, cu 15 voturi pentru și 7 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra 

proiectului de lege. 
 

S-a continuat cu proiectul de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor 
numeroase (PLx. 589/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea cadrului legal pentru protecția socială a familiilor numeroase 
prin instituirea unor măsuri de susținere a acestora, urmărindu-se acordarea „unor facilitați și 
beneficii economice, sociale și culturale pentru familiile” care au în creștere și îngrijire trei sau 
mai mulți copii minori, „crearea de condiții mai bune pentru creșterea și îngrijirea copiilor, 
garantarea egalității în societate a membrilor familiilor numeroase privind accesul la bunuri și 
servicii publice și private, precum și stimularea educației copiilor care urmează cursurile unei 
forme de învățământ”. 

 Domnul secretar de stat Dragoș Lucian Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și 
Cercetării propune un aviz negativ asupra proiectului de Lege dat fiind faptul că nu există fișa 
financiară a cheltuielilor, dar și a faptului că avizul Consiliului Legislativ este negativ.  
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Doamna deputat Mihaela Huncă a precizat că ideea acestui proiect este bună deoarece 
este nevoie de susținerea familiilor numeroase și a unei politici demografice, dar modul în care a 
fost realizat nu răspunde acestor probleme. Prin urmare, a propus un aviz negativ.  

Doamna deputat Camelia Gavrilă a subliniat faptul că este o abordare transpartinică 
asupra acestui proiect de Lege ceea ce semnifică faptul că fondul problemei este în atenția clasei 
politice, însă a propus un vot de abținere motivat de forma în care a fost prezentat acest proiect 
de Lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât cu 15 voturi pentru și 7 abțineri, să emită aviz 
negativ asupra proiectului de Lege. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 
616/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.224 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006, urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, asigurarea cadrului legal pentru 
garantarea dreptului tuturor studenților-doctoranzi la asistență medicală gratuită, fără a avea 
obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil. 
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, inițiator, a susținut că este o inițiativă care vine 

în sprijinul tinerilor. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra propunerii legislative.  
 
Ședința a continuat cu Comunicarea Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Agenda Europeană a 
Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență. COM(2020)274. 
 Pandemia de COVID-19 a accelerat tranziția digitală, deoarece telemunca și învățarea la 
distanță au devenit o realitate pentru milioane de oameni în UE, dar și lacunele în materie de 
competențe digitale care existau deja, conturându-se noi inegalități. Pentru a face față acestei 
provocări și pentru a stimula dubla tranziție verde și digitală, Comisia a propus un pachet de 
redresare în vederea construirii unei Europe mai durabile, mai reziliente și mai echitabile pentru 
generația viitoare. Actualizarea competențelor este esențială pentru a permite ca UE, în calitate 
de actor geopolitic, să ocupe o poziție de lider în procesul de redresare la nivel mondial și 
vizează: consolidarea competitivității durabile (când oamenii își dezvoltă competențele necesare, 
pot lucra mai eficient și pot beneficia de tehnologii avansate), asigurarea echității sociale 
(accesul la oportunități de perfecționare și de recalificare este vital pentru zeci de milioane de 
lucrători care se regăsesc dintr-o dată în șomaj tehnic sau în șomaj, indiferent de nivelul 
competențelor lor sau de domeniul în care sunt calificați); consolidarea rezilienței noastre (un 
număr suficient de lucrători calificați este esențială pentru a asigura accesul efectiv al cetățenilor 
la servicii de sănătate, sociale sau educaționale de bază într-o perioadă de criză. Pandemia de 
COVID-19 a demonstrat cât de necesar este să fim pregătiți din punct de vedere digital pentru a 
continua activitatea educațională și economică). Toți cetățenii trebuie să aibă acces la programe 
de învățare atractive, inovatoare și incluzive, să fie stimulați să se perfecționeze și să se 
recalifice. Educația la o vârstă fragedă rămâne fundamentală, însă nu este decât începutul unei 
vieți pline de oportunități de învățare.  

Comisia invită statele membre să intensifice sprijinul acordat pentru perfecționare și 
recalificare, să profite de ocazia unică de a mobiliza zeci de miliarde de euro din viitorul buget al 
UE în acest scop și să acorde prioritate acestor operațiuni, cu precădere reformelor care 
îmbunătățesc oferta și implementarea de sisteme de dezvoltare a competențelor. Printre 
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operațiunile care pot primi sprijin financiar în cadrul viitorului buget al UE pentru a atinge 
obiectivele Agendei sunt: elaborarea și operarea unor sisteme de previzionare a competențelor; 
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii naționale în materie de competențe; investiții 
în echipamente și tehnologii de învățare digitală și în echipamente și tehnologii de vârf specifice 
sectorului pentru furnizorii de servicii de educație și formare; stimulente pentru a elabora 
conținut educațional digital și module curriculare de bază în conformitate cu nevoile pieței 
muncii, cu accent pe competențele digitale și ecologice, inclusiv prin intermediul platformelor 
de formare online; conceperea și furnizarea de cursuri de masterat în vederea formării de experți 
în domeniul digital; investiții în centre comunitare de învățare pentru adulți.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au hotărât întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil Comunicării.  
 
  La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației și Cercetării  
 - Dragoș Lucian Rădulescu - secretar de stat 
           - Gianina Chirazi - director general, Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 
Diplomelor (CNRED). 
 

La ședința Comisiei de miercuri, 14 octombrie 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, 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, Vasilică 
Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Biro Zsolt-Istvan, Șotcan Theodora, 
Turcan Raluca.  
 

În ziua de joi, 15 octombrie 2020, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.  

La ședința Comisiei de joi, 15 octombrie 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, Turcan Raluca, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel. 
 
 

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

  


