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 Lucrările ședinței au fost susținute online și au fost prezenți un număr de 24 deputați din 

totalul de 25 de membri ai Comisiei fiind absent 1 deputat: 

 - doamna deputat Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL. 

  
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  

 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

 - Ioana Lazăr - secretar general. 

  

 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Joi, 26 martie 2020 

I. RAPOARTE  

1. 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. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale 

1/2011. Plx. 17/2020. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2020 

pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 95/2020.  Raport 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  C.D. –Cameră decizională. 

            4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2019 

pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011. PLx. 77/2020. Raport 

comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională C.D. –Cameră 

decizională. 

                                        II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

1. CARTE ALBĂ - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi 

încredere. COM(2020)65. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 

fondului. 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele. COM(2020)66. 

Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei. 

COM(2020)67. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

                                                                III. DIVERSE 
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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 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. Comisia juridică, de disciplină și imunități a respins această inițiativă. 
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, 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 Ioana Lazăr, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, a precizat 
că Ministerul nu susține această propunere legislativă. Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a subliniat că nu există limitări ale unor drepturi legale dacă instanța de judecată nu s-

a pronunțat. Interdicția ocupării unei funcții, ca pedeapsă complementară a unei sentințe de 

condamnare, poate să intervină numai în baza unei hotărâri judecătorești.  
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea raportului preliminar primit de 

la Comisia juridică, de disciplină și imunități și elaborarea unui raport comun de respingere a 

propunerii legislative. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a amintit de avizul nefavorabil al 

Consiliului Economic și Social în care sunt prezentate motive clare și explicite în sensul 
respingerii și a susținut un raport de respingere. 

 În urma dezbaterilor, Comisia a adoptat, cu 21 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, 

respingerea inițiativei legislative. 

 

Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din 
Legea educaţiei naţionale 1/2011 (Plx. 17/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.207 alin.(5) lit. b) și c), precum și a 

art.213 alin.(7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul modificării modalității de alegere a decanului și a prodecanilor, precum și 
instituirea unor noi reglementări de limitare a mandatelor rectorilor. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a precizat că susține 

inițiativa, care a mai fost dezbătută în Comisie în anul 2019, fiind respinsa de Senat. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că trebuie să 

avem încredere în comunitatea academică, universitățile sunt democratice, iar votul este 
universal, direct și secret. În acest sens, a amintit că sunt rectori care mai puteau să candideze, 

dar nu au mai făcut-o fiindcă nu au mai fost doriți de către comunitatea universitară respectivă. 

Autonomia universitară oferă posibilitatea comunității să își stabilească regulile. De asemenea, 

domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că limitarea mandatelor se realizează în 

prezent doar la președintele țării. 
Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul nu susține această 

propunere legislativă. Decanii și prorectorii fac parte din consiliul de administrație al instituției 
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de învățământ superior, iar pentru evitarea unei abordări discriminatorii, modalitatea lor de 

desemnare trebuie să fie similară, iar rectorul să fie implicat în ambele tipuri de desemnări. Un 

cadru didactic este titular în raport cu instituția de învățământ superior nu cu o facultate, iar 
apartenența la un departament, arondat administrativ unei facultăți, nu implică faptul că acea 

persoană predă numai în acea facultate, spre exemplu departamentele de limbi străine sau sport 

de la universitățile tehnice. 

Domnul deputata Anton Anton a susținut respingerea inițiativei.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că se pornește de la o idee 
greșită și a propus un raport de respingere. O comunitate academică alege în cunoștință de cauză 

și, prin urmare, este normal și firesc ca un conducător de unitate universitară să-și aleagă echipa 

cu care dorește să lucreze. Totodată, dacă un conducător este valoros și a avut o activitate 

profesională deosebită în susținerea instituției acela va fi votat în continuare, nefiind necesară o 

intervenție din exterior. 
            Comisia a propus, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotriva și 6 abțineri, un raport de 

respingere a propunerii legislative. 

 

S-a continuat ședința cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 

95/2020).   

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art. 284 din Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării exprese a dreptului 
personalului didactic de gen feminin, de a continua executarea contractului individual de muncă 

până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, pentru prevenirea oricăror dificultăți în 

aplicare, dar și pentru a asigura o egalitate de tratament între femei și bărbați cu privire la 

înțelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare”, este clarificată aplicarea dispozițiilor 

referitoare la menținerea ca titular în funcția didactică sau la reîncadrarea în funcție de personal 
didactic, cu luarea în considerare a opțiunii pentru continuarea executării contractului de muncă, 

până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un raport de adoptare a proiectului 

legislativ în forma prezentată de Guvern. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a considerat că printr-o simplă cerere depusă de angajat, 
pentru a i se păstra dreptul de a continua executarea contractului  individual de muncă, calitatea 

actului educațional va scădea mult deoarece sunt foarte multe cadre didactice în pragul 

pensionării care recurg la această modalitate pentru că salariul este mai mare decât pensia, însă 

aceste persoane au și perioade îndelungate de concediu medical, dată fiind vârsta înaintată. În 

acest sens, a propus un amendament. 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut argumentele doamnei deputat 

Mihaela Huncă pentru prevenirea oricăror dificultăți în aplicare, dar și pentru a asigura o 

egalitate de tratament între femei și bărbați cu privire la înțelesul sintagmei „vârsta standard de 

pensionare”, care a clarificat aplicarea dispozițiilor referitoare la menținerea ca titular în funcția 

didactică sau la reîncadrarea în funcție de personal didactic, cu luarea în considerare a opțiunii 
pentru continuarea executării contractului de muncă, până la împlinirea de către femei a vârstei 

de 65 de ani. 

Amendamentul propus de doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a fost adoptat 

cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

Amendamentul propus de doamna deputat Mihaela Huncă a fost respins cu 12 voturi 
pentru, 3 abțineri și 9 voturi împotrivă.   
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Comisia, cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, a adoptat un raport de adoptare cu 

amendamente admise și respinse a inițiativei legislative. 

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

Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 

(PLx. 77/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 201 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul exceptării studenților Academiei 

Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, înmatriculați la programe de studiu pentru nevoile 

Serviciului Român de Informații și ale altor autorități publice cu atribuții în domeniul securității 

naționale, de la obligativitatea înregistrării în Registrul Matricol Unic al universităților din 

România. 
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a prezentat și susținut câteva amendamente la 

inițiativa legislativă. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul susține proiectul de Lege 

cu amendamentele prezentate de către domnul deputat Sorin-Dan Moldovan.   

Supuse votului, amendamentele au fost adoptate cu 15 voturi pentru și 6 abțineri. 
Doamna deputat Mihaela Huncă, domnul vicepreședinte Szabo Odon și domnul deputat Dragoș 

Gabriel Zisopol nu au dorit să își exprime votul. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru adoptare și 4 abțineri (domnii 

deputați Szabo Odon și Dragoș Gabriel Zisopol au fost prezenți dar nu au și-au exprimat votul), 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

Lucrările au continuat cu Cartea Albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană 

axată pe excelenţă şi încredere (COM (2020)65).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că scopul Cărții 
Albe este stabilirea opțiunilor de politică prin care se pot realiza obiectivele propuse. Comisia 

Europeană sprijină o abordare orientată spre reglementare și investiții, având un dublu obiectiv: 

să promoveze adoptarea inteligența artificială (IA) și să vizeze riscurile asociate anumitor 

utilizări ale acestei noi tehnologii. Creșterea economică durabilă și bunăstarea societală a 

Europei actuale și viitoare se bazează din ce în ce mai mult pe valoarea creată de date. Europa 
își poate combina punctele forte în materie de tehnologie și industrie cu o infrastructură digitală 

de înaltă calitate și cu un cadru de reglementare bazat pe valorile sale fundamentale pentru a 

deveni un lider mondial în domeniul inovării în economia bazată pe date și în aplicațiile sale. În 

ultimii trei ani, finanțarea UE pentru cercetare și inovare în domeniul IA a fost majorată la 1,5 

miliarde EUR, reprezentând o creștere cu 70 %, în comparație cu perioada precedentă. Cu toate 
acestea, investițiile în cercetare și inovare din Europa au în continuare o valoare scăzută 

comparativ cu investițiile publice și private din alte regiuni ale lumii. 

 Europa are nevoie de un centru emblematic de cercetare, inovare și expertiză care să 

coordoneze aceste eforturi, să fie o referință mondială a excelenței în domeniul IA și să poată 

atrage investiții și pe cei mai talentați specialiști în domeniu. Activitatea trebuie concentrată 
asupra sectoarelor în care Europa are potențialul de a deveni campioană la nivel mondial, cum 

ar fi industria, sănătatea, transporturile, finanțele, lanțurile valorice agroalimentare, 

energia/mediul, ingineria forestieră, observarea Pământului și spațiul. La fel de importantă este 

și crearea de spații de testare și experimentare care să sprijine dezvoltarea și implementarea 

ulterioară a noilor aplicații ale IA. Comisia va prezenta în curând o consolidare a Agendei pentru 
competențe, care urmărește ca toți cetățenii europeni să poată beneficia de transformările 
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ecologice și digitale ale economiei UE, de învățarea și analiza predictivă, cu scopul de a 

îmbunătăți sistemele de educație și de formare și de a le adapta la era digitală. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea unui proiect de opinie favorabil Cărții Albe. 

 

S-a continuat cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele 

(COM(2020)66).  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a subliniat că această 

Comunicare cuprinde o strategie privind măsurile de politică și investițiile necesare pentru 

dezvoltarea economiei bazate pe date în următorii cinci ani. Măsurile propuse contribuie la o 

abordare cuprinzătoare a economiei bazate pe date, care vizează sporirea utilizării și a cererii de 

date și de produse și servicii bazate pe date în întreaga piață unică. Pe baza acestei Strategii, 
Comisia lansează o consultare cuprinzătoare cu privire la măsurile specifice care ar putea fi 

luate pentru a menține UE în avangarda economiei dinamice bazate pe date, respectând și 

promovând în același timp valorile fundamentale care stau la baza societăților europene. 

Funcționarea spațiului european al datelor va depinde de capacitatea UE de a investi în 

tehnologii și infrastructuri de generație următoare, precum și în competențe digitale, deoarece  
nivelul general de alfabetizare în domeniul datelor în rândul forței de muncă și în cel al 

populației este relativ redus și există lacune în ceea ce privește participarea (de exemplu, a 

persoanelor în vârstă).  

Până în 2025, UE și statele sale membre ar trebui să reducă la jumătate penuria actuală 
de un milion de specialiști în domeniul digital, inclusiv prin punerea accentului pe creșterea 

participării femeilor. În ceea ce privește alfabetizarea generală în domeniul datelor, agenda 

privind competențele consolidate va stabili modul în care acțiunea UE și a statelor membre 

poate spori proporția populației din UE care deține competențe digitale de bază. Unul dintre 

obiectivele principalele ale Planului de acțiune actualizat pentru educația digitală va fi 
îmbunătățirea accesului la date și consolidarea utilizării acestora în scopul adaptării instituțiilor 

de educație și formare la era digitală. 

Spațiul european comun al datelor privind competențelor este necesar pentru a reduce 

neconcordanțele de competențe dintre sistemul de educație și de formare, pe de o parte, și 

nevoile pieței forței de muncă, pe de altă parte.  Sistemele europene de educație și formare și 
piețele forței de muncă trebuie să se adapteze rapid la noile nevoi în materie de competențe. 

Acest lucru necesită date de înaltă calitate privind calificările, oportunitățile de învățare, locurile 

de muncă și seturile de competențe ale persoanelor.  

 În urma analizei, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil Comunicării. 
 

A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei 

(COM(2020)67). 

 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a remarcat că Europa 
digitală ar trebui să reflecte cele mai valoroase atuuri ale Europei: deschiderea, echitatea, 

diversitatea, democrația și încrederea. În acest sens, în următorii cinci ani, Comisia se va axa pe 

trei obiective-cheie, pentru a se asigura că soluțiile digitale ajută Europa să își continue propriul 

drum către o transformare digitală în beneficiul cetățenilor, cu respectarea valorilor: o 

tehnologie în serviciul cetățenilor; o economie echitabilă și competitivă;  o societate deschisă, 
democratică și durabilă. Europa trebuie să își pună în comun resursele pentru a investi în 

cercetare și inovare, trebuie să asigure schimbul de experiențe între țări și cooperarea dintre 
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acestea. Punerea în aplicare a reformelor și intensificarea investițiilor în cercetare și dezvoltare 

și în implementarea tehnologică ar putea genera o creștere suplimentară cumulată a PIB-ului de 

14 % până în 2030. 
În urma analizei, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil Comunicării. 

 

 

 
PREȘEDINTE 

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


