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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de  24, 25, 26 și 27 august 2020 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 24 august 2020 

Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
Marți, 25 august 2020 

I. Ședință comună cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

educației. Plx. 398/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

II. Ședința Comisiei pentru învățământ 
A. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 399/2020. Procedură de urgență. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 400/2020.Procedură de urgență. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

B. DIVERSE 
Miercuri, 26 august 2020 și joi, 27 august 2020 

1. Documentare și analiza următoarelor proiecte de lege: 
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 452 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 8 iulie 2020. PLx. 237/2012/2020. Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Inițiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. PLx 446/2020. Procedură de urgență. Aviz. C.D. 
– Cameră decizională. 

- Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. PLx. 
441/2020. Aviz. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele 
măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 456 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 30 iulie 2020. PLx. 673/2019/2020. 
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Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Inițiator: Guvern. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 
din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi 
modificările ulterioare. Plx. 434/2020. Procedură de urgență. Raport. C.D. - Primă Cameră 
sesizată. 

- Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a 
statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației 
Române de Rugby. PLx. 318/2020.Aviz. C.D. – Cameră decizională.  

- Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. PLx. 352/2020. Procedură de 
urgență. Aviz. Inițiator: Guvern. C.D. -Cameră decizională. 

2. Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
În ziua de luni, 24 august 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 luni, 24 august 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. 

 
Marți, 25 august 2020 

 
  Lucrările ședinței comune și ale ședinței Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport au fost conduse de domnul deputat prof. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, președintele 
Comisiei pentru învățământ. 

  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
 
Dezbaterile au început cu propunerea  legislativă  pentru  modificarea  și  completarea  

unor  acte  normative  în domeniul  educației (Plx. 398/2020). Raport comun cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare. Intervențiile legislative 
vizează, în principal: scăderea numărului maxim de elevi într-o clasă, doar în situații 
excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi putând funcționa peste efectivul maxim, cu 
cel mult 2 preșcolari/elevi, după caz; introducerea principiului adaptabilității curriculumului 
național și programei școlare în scopul diminuării suprasolicitării elevilor prin readaptarea 
curriculei și programei școlare la necesitățile reale ale copiilor; acordarea unei mai mari libertăți 
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de decizie cadrelor didactice pentru ca acestea să poată preda materia de studiu conform 
abilităților elevilor, astfel încât programa școlară să acopere doar 65% din orele de predare și 
evaluare, iar restul de 35% din timp putând fi folosit pentru coeziunea și aprofundarea materiei 
în funcție de performanța fiecărei clase. De asemenea, sunt prevăzute soluții pentru părinții care 
urmează să se întoarcă la muncă, acordarea de cupoane pentru educația timpurie, consiliere 
psihologică școlară în fiecare unitate de învățământ, facilitarea accesului copiilor la manifestările 
culturale prin acordarea de tichete. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că, într-o ședință 
precedentă, s-a stabilit la nivelul Comisiei pentru învățământ că cele trei inițiative vor fi 
discutate împreună și că, în cazul în care vor fi adoptate, se va întocmi un raport comun și se va 
menține ca inițiativă de bază Plx. 400/2020 în care să fie preluate ca amendamente prevederi din 
Plx. 398/2020 și Plx. 399/2020, având în vedere că toate cele trei modifică Legea educației 
naționale nr. 1/2011. Prevederile din Plx. 398/2020 referitoare la Legea nr.263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor se păstrează în această propunere. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a precizat că această inițiativă 
legislativă are foarte multe puncte care modifică Legea educației naționale, o parte fiind deja 
adoptate de Camera Deputaților și de Senat, dar Președintele României a sesizat Curtea 
Constituțională motivând principiul bicameralismului. O prevedere importantă a propunerii 
legislative este cea care vizează învățământul antepreșcolar pe problematica copiilor în vârstă de 
2-3 ani care nu pot fi înscriși la grădiniță, dar nu au loc nici la creșă. Un alt palier în care se 
intervine este decongestionarea curriculei școlare și a programei școlare ceea ce presupune 
diminuarea suprasolicitării elevilor prin readaptarea programei școlare la necesitățile reale ale 
copiilor. Un al treilea palier se referă la învățământul ”after school” sau ”școala după școală” și 
extinderea programului ”Masă caldă la școală”. Propunerea legislativă oferă posibilitatea ca și 
părinții să aibă dreptul la inițiativă în această privință, aceștia vor putea înființa asociații, care să 
deruleze astfel de programe. Totodată, profesorii vor putea preda prin programul ”Școală după 
școală” la o altă unitate de învățământ, diferită de cea la care sunt titulari. Un ultim palier se 
referă la numărul copiilor dintr-o școală dat fiind faptul că toată lumea discută despre numărul 
de copii din clasă și despre clasele supraaglomerate. occidentale demonstrează că o regândire a 
sistemului în acest sens și anume, să nu fie desființate școlile și grădinițele din sate, are rezultate 
pozitive și benefice.  
            Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat punctul de vedere al Ministerul 
Educației și Cercetării cu privire la cele trei inițiative legislative care consideră că modificările 
sunt ample, nu sunt corelate cu ansamblul prevederilor legale în vigoare și, totodată, nu instituie 
reglementări care să ajute la o stabilitate și eficiență legislativă, conform procedurilor 
constituționale și legale. În unele situații, inițiatorii, prin forma propusă, păstrează norma în 
vigoare, dând o nouă renumerotare alineatelor, ceea ce reprezintă o procedură legislativă 
specifică republicării. Doamna secretar general a mai precizat că: textul inițiativei cuprinde 
prevederi prin care se stabilește, în sarcina Ministerului Educației și Cercetării, identificarea 
normelor contrare prevederilor acestei propuneri legislative și impune elaborarea unor propuneri 
de măsuri de modificare, completare sau abrogare a acestora, fără a analiza legalitatea 
demersului; în cazul unor modificări și completări obiectul reglementării se poate realiza prin 
legislația secundară, fiind astfel mai ușor de adaptat ulterior la situația rezultată; unele norme pot 
genera o obligație în sarcina autorităților publice locale, fără să instituie în corpul modificării 
textului condițiile și modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de către aceste autoritățile locale; 
textul propunerii legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere că sunt multe texte cu caracter imprecis, neclar, care duc 
la paralelism legislativ, iar unele norme sunt eliptice și nu se pot aplica. De asemenea, 
modalitate de formulare a propunerii legislative, încalcă normele de tehnică legislativă, care 
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impun respectarea formei prescriptive proprie normelor juridice prin care se asigură dispozițiilor 
un caracter obligatoriu, și nu facultativ așa cum este redat în propunerea legislativă. Inițiativa 
legislativă are implicații asupra bugetului de stat, dar inițiatorii nu au indicat sursa de finanţare 
necesară implementării soluțiilor legislative propuse. Anumite prevederi din cuprinsul inițiativei 
au fost deja adoptate prin Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762/20.08.2020 și 
intră în vigoare la data de 01 septembrie 2020. 

Domnul deputat Florin-Claudiu Roman a precizat că problema educației vizează pe toată 
lumea și având în vedere că sunt implicații bugetare majore a propus un raport de respingere 
pentru Plx. 398/2020.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că toate cele trei inițiative 
sunt complexe, schimbă major legislația educațională și ar fi fost nevoie de dezbateri mai 
aprofundate dat fiind faptul că sunt implicații atât financiare cât și curriculare. Doamna 
vicepreședinte Camelia Gavrilă a propus respingerea propunerilor legislative.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus la 
vot propunerea legislativă. Membrii celor două Comisii au hotărât, cu 30 de voturi pentru 
respingere, 4 voturi împotriva respingerii și 5 abțineri, să propună Plenului Camerei Deputaților 
respingerea propunerii legislative. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru  

modificarea  și  completarea  Legii  educației  naționale nr.1/2011 (Plx.  399/2020). 
Doamna vicepreședinte Camelia Gavrilă a amintit că propunerea de respingere a fost 

formulată pentru toate cele trei inițiative legislative.  
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva 

respingerii și 4 abțineri, respingerea propunerii legislative. 
 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației  

naționale nr.1/2011 (Plx.  400/2020).  
           În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva 
respingerii și 4 abțineri, respingerea propunerii legislative. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educației și Cercetării  
 - Ioana Lazăr - secretar general.  

 
La ședința Comisiei de marți, 25 august 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, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Șotcan 
Theodora, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan, 
Vasilică Radu Costin. 

 
În zilele de miercuri, 26 august și joi, 27 august 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 miercuri, 26 august 2020 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
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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. 

La ședința Comisiei de joi, 27 august 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 
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