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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 27 martie 2018  

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. PLx. nr. 98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

2. COM (2018) 22 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune pentru educația digitală. 

 

 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, domnul Nicolaie 
Constantinescu – Kosson.ro Asociația Bibliotecarilor, doamna Nicoleta Fotiade -formator 
educativ media Asociația Mediawise Society, doamna Anca Velicu - cercetător Institutul de 
Sociologie al Academiei Române, domnul Ovidiu Voicu – director executiv Centrul pentru 
Inovare Publică şi domnul Petru Andea – Secretar de stat – Ministerul Educației Naționale. 
 

 
1. PLx.98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, 
Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui ansamblu de măsuri ce vizează 
reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de sănătate. Consiliul Legislativ şi Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Prin conținutul său normativ, 
proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 
art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.03.2018. 
 În continuare domnul preşedinte Cătălin Drulă a menţionat că Ministerul Sănătăţii a 
transmis Comisiei un email prin care anunţă că „având în vedere programul foarte încărcat 
al reprezentantului Ministerului Sănătății în ședințele comisiilor de astăzi, 27 martie 2018 și 
suprapunerea orarului acestora, vă informăm că există posibilitatea să nu putem onora 
prezența la ședința comisiei dvs, însă că comunicăm că susținem adoptarea proiectului de 
lege prezent pe ordinea de zi a ședinței”. 
 Doamna deputat Venera Mariana Popescu a propus amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână având în vedere că reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate nu sunt prezenți la ședință pentru a-şi expune punctul de vedere cu 
privire la acest proiect de lege. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea doamnei deputat Venera 
Mariana Popescu. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.  

 
 

2. COM (2018) 22 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul 
de acțiune pentru educația digitală. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 170 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind 
Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 28.02.2018, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de 
acțiune pentru educația digital COM (2018)22. 
 Potrivit Comunicării, Planul de acțiune stabilește modul în care sistemele de educație 
și formare pot utiliza mai bine inovarea și tehnologiile digitale și pe  dezvoltarea unor 
competențe digitale relevante în școală, pe parcursul formării profesionale și în învățământul 
superior. Planul de acțiune pentru educația digitală se bazează pe cele două comunicări 
adoptate în mai 2017, și anume O nouă agendă a UE pentru învățământul superior și 
Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață și 
sprijină lucrările cu privire la piața unică digitală și Noua agendă pentru competențe în 
Europa.  
 Astfel, cele 3 priorități ale Planului de acțiune sunt:  

- utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare,  
- dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante pentru transformarea 

digitală  
- îmbunătățirea sistemului educațional cu ajutorul datelor.  

 Pentru îndeplinirea acestor priorități Planul cuprinde o serie de măsuri care urmează a 
fi implementate împreună cu statele membre până la finalul anului 2020.  
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 Analizând planul de acțiune se atrage atenția asupra următoarelor aspecte: 
1.Rolul resurselor educaționale deschise este insuficient ilustrat în Planul de acțiune, iar 
acestea sunt necesare pentru un acces mai larg la materiale educaționale și pentru 
personalizarea conținutului educațional de către cadrele didactice. 
2. Planului de acțiune îi lipsesc în momentul de față sursele de finanțare și calendarul concret 
al măsurilor propuse. Este necesar ca acestea să se stabilească în colaborare și consultare cu 
statele membre și să fie cât mai clare, astfel încât să se ajungă la îndeplinirea obiectivelor 
până la finalul anului 2020. 
3. Este necesar să se clarifice modul de implementare a anumitor acțiuni precum:  emiterea de 
certificări multilingve de încredere care să valideze competențele digitale dobândite,  
demararea unui proces de previziune strategică axat pe principalele tendințe care rezultă din 
transformarea digitală pentru viitorul sistemelor de educație, respectiv utilizarea unor 
proiecte-pilot legate de inteligența artificială și de analitica învățării. 
 În continuare domnul preşedinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Ovidiu Voicu 
director executiv - Centrul pentru Inovare Publică. 
 Reprezentantul Centrului pentru Inovare Publică a menționat că textul propus de 
Comisia Europeană abordează insuficient conținutul digital, un element esențial al educației 
digitale. Alături de dezvoltarea competențelor și asigurarea infrastructurii, accesul neîngrădit 
la conținut digital de calitate este absolut necesar pentru a asigura acces echitabil la educație 
de calitate pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Încă din 2013, prin Comunicarea 
Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de 
noile tehnologii și de resursele educaționale deschise (COM/2013/0654), Comisia Europeană 
a propus măsuri pentru îmbunătățirea accesului la conținut digital, sub forma resurselor 
educaționale deschise, mai ales atunci când acest conținut este produs folosind fonduri 
publice. În domeniul învățământului universitar, în cadrul creat de comunicarea Deschiderea 
educației, EU Science Hub a implementat proiectului OpenEdu Framework, finalizat cu 
recomandări de politici publice pentru deschiderea educației. Acestea se găsesc și în 
comunicarea O nouă agendă a UE pentru învățământul superior (COM(2017) 247), care 
leagă în mod direct modelul de pregătire digitală de orientări privind inițiativele de educație 
deschisă. În domeniul învățământului preuniversitar, Comunicarea Dezvoltarea școlilor și 
calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață (COM(2017) 248) vorbește 
despre nevoia de a asigura resurse online pentru mai buna pregătire a cadrelor didactice și a 
educatorilor în general. Având în vedere aceste considerente, Centrul pentru Inovare Publică 
consideră că Planul de Acțiune pentru educația digitală trebuie să includă referințe explicite 
la importanța conținutului digital, astfel: 

1. Menționarea în Introducere a COM/2013/0654 și a dezvoltărilor ulterioare ale 
acesteia. 

2. Reformularea ultimului obiectiv astfel încât să facă referire explicit la conținut:  
o „deschiderea sistemelor de educație, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea 

resurselor educaționale deschise” 
3. Reformularea Priorității 1 pentru a include explicit referința la conținut digital:  

o „1. O mai bună utilizare a conținuturilor și tehnologiilor digitale în procesul de 
predare și de învățare” 

4. Includerea în descrierea Priorității 1 a unei referințe la conținut, adaptată după 
COM/2013/0654: 

o Resurse educaționale deschise (OER – Open Educational Resources) 
reprezintă oportunități de a utiliza cunoștințele deschise pentru îmbunătățirea 
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accesului și calității. Cunoștințele sunt deschise atunci când sunt furnizate prin 
instrumente accesibile tuturor cetățenilor. OER sunt importante pentru 
stimularea mediilor de învățare inovatoare în care conținutul poate fi adaptat 
de către utilizatori în funcție de necesitățile lor. Stimularea cererii și ofertei 
pentru OER europene de înaltă calitate este esențială pentru modernizarea 
sectorului educației. Combinate cu resursele educaționale tradiționale, OER 
permit combinarea învățării față în față cu învățarea online. De asemenea, ele 
au potențialul de a reduce costurile materialelor didactice pentru studenți și 
familiile lor, precum și pentru bugetele publice atunci când acestea din urmă 
acoperă costurile pentru materialele didactice. 

5. Includerea între direcțiile de acțiune subsecvente Priorității 1, a unei direcții privind 
dezvoltarea resurselor educaționale deschise, de asemenea adaptată din documentele 
anterioare: 

o Trebuie asigurat că toate materialele educative sprijinite prin fonduri publice 
comunitare și naționale sunt disponibile publicului pe bază de licențe 
deschise, iar această practică trebuie inclusă în temeiul programelor UE. Este 
necesar ca educația formală și instituțiile de formare să includă conținut 
digital, inclusiv OER, în medii/materialele educaționale recomandate 
cursanților la toate nivelurile de învățământ și să încurajeze producția, 
inclusiv prin achiziții publice, de materiale didactice de înaltă calitate, din 
materiale ale căror drepturi de autor ar urma să aparțină autorităților 
publice. 

 În continuare domnul preşedinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Nicoleta 
Fotiade formator educativ media – Asociația Mediawise Society. 
 Reprezentantul Asociația Mediawise Society a precizat că nu au avut timpul necesar 
pentru a formula observații cu privire la Comunicarea Comisiei privind Planul de acțiune 
pentru educația digital COM (2018)22 și a propus amânarea dezbaterilor. 
 În continuare domnul preşedinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Petru Andea 
Secretar de stat – Ministerul Educației Naționale pentru a prezenta punctul de vedere al 
MEN. 
 Reprezentantul Ministerul Educației Naționale a precizat că Ministerul Educației 
Naționale pune la dispoziția membrilor Comisiei pentru informare un document cu planul de 
acțiuni/măsuri ale MEN în domeniul educației digitale. În continuare domnul Secretar de stat 
Petru Andea a menționat că în România s-a produs o modificare importantă a planurilor cadru 
de învățământ de la gimnaziu, prin introducerea disciplinei informatică și TIC. Este nevoie ca 
aceasta să fie continuată în toate clasele de liceu, cu adăugarea de noi deprinderi în utilizarea 
dispozitivelor de calcul, a aplicațiilor software și a deprinderilor de analiză și rezolvare a unor 
probleme folosind algoritmi și programare la nivel elementar. Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Capacității 
Informaționale a lansat Ghidul Solicitantului: Condiții specifice – Acțiunea 2.3.3. – 
îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, 
finanțat prin programul Operațional Competitiv (POC). Apelul de proiecte la care se referă 
Ghidul are următoarele obiective: realizarea Platformei școlare de e-learning, inclusiv a 
Bibliotecii școlare virtuale;  realizarea/utilizarea la nivel național a sistemului integrat de 
management al parcursului școlar al elevilor, care include Catalogul electronic; realizarea de 
rețele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate, care să 
permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare-învățare-evaluare, cât și 
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la nivel instituțional și al leadership-ului; achiziționarea de echipamente TIC pentru unitățile 
de învățământ, în baza unor proiecte pilot. Principalele proiecte pe care MEN în parteneriat 
cu Agenția de Administrare a Rețelei de Informatică pentru Educație și Cercetare 
(AARNIEC) le implementează în prezent sunt: Sistemul Informatic pentru Managementul 
Școlarității (SIMS), cu un buget de 30 de milioane de euro; Portalul Național al Educației, cu 
un buget de 35 de milioane de euro; Wi-fi Campus, cu un buget de 45 de milioane de euro. În 
continuare reprezentantul MEN a menționat că printre proiectele MEN finanțate prin POCU 
se numără: Școală pentru toți (133 proiecte) cu un buget de 173 milioane euro; Profesori 
motivați în școli defavorizate (27 proiecte) cu un buget de 25 de milioane de euro; Stagii de 
practică pentru elevi și studenți, cu un buget de 47,88 milioane de euro; Curriculum național 
obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial, cu un buget de 43,9 milioane 
de euro; Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității, cu un buget de 144,29 milioane de euro; Sprijin pentru doctoranzi și 
cercetători post-doctorat, cu un buget de 84,7 milioane de euro. Domnul Secretar de stat a 
precizat că investiția în abilitățile digitale ale elevilor și profesorilor este extrem de 
importantă, sprijinirea educației și sistemelor de instruire, intensificarea practicii, a 
instrumentelor, metodelor și proceselor trebuie să fie cât mai accesibilă atât pentru cadrele 
didactice, cât și pentru elevi. Se impune identificarea unei soluții pentru o utilizare cât mai 
optimă a tehnologiei digitale pentru predare și învățare, pentru dezvoltarea competențelor și a 
abilităților digitale relevante, pentru transformarea digitală și îmbunătățirea educației. 
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a propus amânarea dezbaterilor pentru a 
studia documentele puse la dispoziție de MEN și Centrul pentru Inovare Publică. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea doamnei deputat Ionela 
Viorela Dobrică. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.  
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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