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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 10, 11, 12 și 13 februarie 2020 
 

Luni, 10 februarie 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Marți, 11 februarie 2020 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 22 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR.  

- domnul deputat Sorin Dan Moldovan - înlocuit de doamna deputat Valeria Schelean 
Șomfelean, Grupul parlamentar al PNL 

- doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Constantin Șovăială, 
Grupul parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 
 - Dragoș Rădulescu - secretar de stat. 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 10 februarie 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 11 februarie 2020 
I. AVIZ 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe 
lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize 
Criminalistice. Plx. 651/2019. Aviz. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011. Plx. 653/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 660/2019. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. 
– Primă Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 12 februarie și joi, 13 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
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La lucrările Comisiei a participat doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, 
vicepreședinte al Biroului Permanent al Camerei Deputaților.  

În deschiderea ședinței, doamna vicepreședinte Carmen-Ileana Mihălcescu, a informat 
că, având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (3) lit. f), art. 21 alin. (3) teza I, art. 24, art. 25, art. 
28, precum și ale și art. 46 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
ședința Biroului Permanent și cea a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 
10 februarie 2020 a fost stabilită o nouă repartizare a funcțiilor din cadrul unor comisii 
parlamentare din Camera Deputaților, având în vedere configurația politică și negocierile 
purtate între liderii grupurilor parlamentare. Astfel, funcția de președinte al Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport a fost repartizată Grupului parlamentar al Partidului 
Național Liberal. 

Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal a hotărât desemnarea domnului 
deputat Mihai Sorin Cîmpeanu în funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport. 

Supusă votului, propunerea de desemnare a domnului deputat Mihai Sorin Cîmpeanu în 
funcția de președinte al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 
 În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de 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 și completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și 
al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului 
Național de Expertize Criminalistice (Plx. 651/2019).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că modificările 
din propunerea legislativă vizează funcționarea eficientă a sistemului judiciar, precum aspecte 
referitoare la cariera, drepturile și obligațiile grefierilor. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a subliniat că modificările din 
inițiativa legislativă sunt pozitive, că se dă o mai mare responsabilitate și o mai mare greutate 
activității grefierilor. Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a recomandat ca, la 
nivel de pregătire superioară, de cursuri de formare, existând un statut de formator, să existe și 
un modul pedagogic pentru activitatea privind formarea adulților.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a avizat favorabil propunerea 
legislativă. 
 

Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 
alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011(Plx. 653/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.286 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările, în sensul eliminării perioadei de cel puțin 
15 zile impuse pentru stabilirea statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetare din 
învățământul superior, întocmite anual. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și 
Cercetării nu susține propunerea legislativă deoarece se consideră că acest termen imperativ 
este necesar în condițiile în care, după împlinirea acestuia, există, în cadrul universităților, și 
alte activități referitoarea la realizarea orarelor sau repartizarea titularilor. Altfel, s-ar 
suprapune mai multe activități.  
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 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că respectă 
punctul de vedere al Guvernului dar, în urma experienței dobândite în calitate de cadru 
didactic universitar, a constat că nicio universitate din România nu poate să întocmească 
statele de funcții cu 15 zile înainte de începerea anului universitar, având în vedere activitățile 
specifice ce se desfășoară în acea perioadă. Legea în vigoare prevede că universitățile 
înmatriculează studenți până la data începerii anului universitar. De aceea, nicio universitate 
nu poate bloca înscrierea studenților cu 15 zile înainte de începerea anului universitar, în 
condițiile în care există și o scădere dramatică a numărului de studenți. În schimb, 
universitățile sunt în legalitate deoarece statul de funcții se aprobă la nivelul Senatului 
universitar cu 15 zile înainte de începerea anului universitar, sub rezerva modificării grupelor 
de studiu în funcție de rezultatele finale ale procesului de admitere.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că nu este de acord cu 
punctul de vedere al Ministerului Educației și Cercetării, fiind mai mult politic decât unul 
profesionist. Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că este o inițiativă 
pornită de la oameni din zona universitară, care cunosc sistemul, care știu exact cum se fac 
aceste state de funcții, cunosc dinamica, că sunt reexaminări, că se pot reconfigura grupele de 
studenți, că există o fluctuație a posturilor. Pe o logică de organizare administrativă inițiativa 
este bine formulată, astfel încât respingerea acesteia nu are sens.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus votului respingerea 
propunerii legislative. Având în vedere voturile exprimate, 9 voturi pentru respingere și 10 
voturi împotriva respingerii, Comisia a propus adoptarea propunerii legislative.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a explicat votul menționând că nu vede utilitatea 
prevederii exprese a unui termen în cuprinsul legii dacă, experiența practică de zi cu zi, arată 
că acesta nu se poate aplica.  

 
În continuare s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 660/2019).   
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii interdicției 
persoanelor condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni 
săvârșite cu intenție de a ocupa anumite categorii de funcții în învățământul preuniversitar sau 
în învățământul universitar. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, în calitate de inițiator, a explicat că inițiativa 
legislativă vine în sprijinul ocrotirii valorilor învățământului românesc, prin sancționarea 
comportamentelor cadrelor didactice care încalcă normele de conduită în materie penală, adică 
acele norme care incriminează cele mai grave fapte ce aduc atingere societății. Doamna 
deputat Cristina-Ionela Iurişniţi a amintit că, periodic, apar în spațiul public informații cu 
privire la acte de violență sau comportamente abuzive ale anumitor cadre didactice față de 
elevi/studenți. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și 
Cercetării susține propunerea legislativă. 
 Domnii vicepreședinți prof.dr. Camelia Gavrilă și Szabo Odon au amintit de avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic și Social în care sunt prezentate motive concrete în acest 
sens. Măsura propusă este discriminatorie deoarece pentru nicio altă categorie socio-
profesională nu sunt prevăzute asemenea interdicții în legile speciale. Totodată, se încalcă 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și 
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completările ulterioare. De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului Penal, pedeapsa 
complementară de interzicere a exercitării unor drepturi poate fi dispusă doar de o instanță 
judecătorească. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus amânarea dezbaterilor. Deși tema 
este una de actualitate, fiind important ca persoane condamnate penal să nu dețină nicio 
funcție de conducere sau să fie cadru didactic, textul inițiativei este neclar.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus discutarea inițiativei în ședință comună 
cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și întocmirea unei solicitări către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților prin care să se ceară prelungirea termenului constituțional 
de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a susținut propunerea de 
amânarea a dezbaterilor și de prelungire a termenului.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a fost de acord cu amânarea dezbaterilor și a 
precizat că, în această formă, inițiativa atrage probleme de constituționalitate. Totodată, este 
de analizat și situația în care un student are o astfel de condamnare.  

Propunerile de amânare a dezbaterilor cu două săptămâni și de solicitare a prelungirii 
termenului au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 

În zilele de miercuri, 12 februarie și joi, 13 februarie 2020 lucrările Comisiei au avut 
pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
                                                             PREȘEDINTE 
                                  Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU  


