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PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei din ziua de 29 iunie 2020 
 

Luni, 29 iunie 2020  
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 24 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei, fiind absent un deputat:  

- doamna deputat Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL. 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general. 
 

 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Luni, 29 iunie 2020 - ședință online 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 

privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-
2020 ( POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020(POIM). 
PLx. 384/2020. Procedură de urgență.  

2.Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2020 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății. PLx. 381/2020. 
Procedură de urgență.  

3.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.  

II. RAPORT 
Lege privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare 

și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, aflată 
în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 235 din 02 iunie 
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iunie 2020. Plx. 
299/2016/2020. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

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 proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență 
tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-
2020 (POIM)  (PLx. 384/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri şi acordarea de sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă Tehnică 2014-
2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). 
Proiectul instituie unele măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop asigurarea 
cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice necesare pregătirii şi implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de 
interes strategic naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte de infrastructură care fac parte 
din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene 
acordate României, în perioada de programare 2021-2021, în cadrul Politicii de Coeziune, 
precum şi pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, prin proiect, se 
acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele 
domenii de interes strategic național/local: transport și transport intermodal, apă-apă uzată, 
gestionarea deşeurilor, mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 
judeţean, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de 
turism, inclusiv obiecte de patrimoniu, specializare inteligentă. 

 Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privește Ministerul Educației și Cercetării 
doar din perspectiva modificărilor aduse de Senat, respectiv, art.2 lit. k) care prevede 
posibilitatea investirii în infrastructură și în spații de învățământ aferente dezvoltării 
inteligente a unităților de stat acreditate.  

Domnul secretar Viorel Stan a menționat că susține investițiile în învățământ prin 
acordarea unui sprijin financiar și a propus un aviz favorabil. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că Senatul a 
introdus la art. 2 o nouă literă, ce prevede ca printre structurile incluse în aceste programe să 
se regăsească și universitățile. Pentru a se putea aplica aceste prevederi este de analizat dacă 
nu trebuie modificat și preambulul art. 13. 

Domnul deputat Anton Anton a menționat că este necesară referirea la această literă.  
Amendamentul propus a fost adoptat cu unanimitatea celor prezenți.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamente admise asupra proiectului de lege. 
 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
sănătății (PLx. 381/2020).  
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Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare completarea art.249 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu două noi alineate, modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. Astfel, se intenţionează consolidarea cadrului 
legal pentru stabilirea responsabilităţilor privind planificarea, coordonarea, îndrumarea 
metodologică şi monitorizarea activităţilor de la nivelul unităţilor sanitare privind asigurarea şi 
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, prin 
eficientizarea organizării, funcţionării şi creşterea rolului structurii de management al calităţii 
serviciilor de sănătate, astfel încât activitatea acestei structuri să asigure în mod efectiv 
supravegherea respectării bunelor practici clinice şi manageriale şi implementarea la nivelul 
unităţii sanitare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei 
pacientului, în vederea asigurării unui nivel cât mai ridicat al profesionalismului personalului 
încadrat în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi pentru 
asigurarea implementării de către unităţile sanitare a standardelor ANMCS. Se propune ca 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile principale ale acestei structuri fie stabilite prin ordin 
comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui ANMCS.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține ordonanța în forma adoptată de Guvern.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz negativ asupra 
proiectului de lege. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul 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).   

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că în baza 
prevederilor acestei ordonanțe au fost organizate examenele naționale și au putut fi echivalate 
probele de competență pentru examenul național de bacalaureat. Mai mult, respingerea acestei 
Ordonanțe însemnă că sesiunea de toamna a bacalaureatului se va desfășura diferit față de 
sesiunea de vară, reglementările privind predarea on-line a cursurilor din perioada stării de 
urgență și a stării de alertă fiind eliminate. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că ordonanța este foarte importantă și 
reglementează mai multe componente: susținerea examenelor naționale; componenta de 
finanțare; modificările asupra art. 30 lit. c) și art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației; prevederi privind gratuitatea 
transportului pentru elevi și a finanțării personalului didactic din timpul stării de urgență și a 
stării de alertă.  

Dată fiind amploarea și complexitatea acestui proiect de Lege, domnul președinte 
prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus amânarea dezbaterilor pentru clarificări.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
Lucrările au continuat cu dezbaterea Legii privind măsurile de protecție a personalului 

didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea 
atribuțiilor specifice funcției, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
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Constituționale nr. 235 din 02 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 530 din 19 iunie 2020 (Plx. 299/2016/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare ce vizează stabilirea unor măsuri și sancțiuni în vederea asigurării protecției 
personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar 
beneficiază, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, protecția acordată similar funcțiilor de 
autoritate publică. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
solicită să se ia act de Decizia Curții Constituționale nr. 235A/2020 care declară Legea în 
ansamblul său ca fiind neconstituțională. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că există două 
sesizări de neconstituționalitate formulate de către un număr de 26 de senatori aparținând 
Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România și Partidului Național Liberal și de către 
Avocatul Poporului, ce cuprind critici de neconstituționalitate extrinseci și intrinseci. Curtea a 
admis cele două obiecții de neconstituționalitate formulate și a constatat că Legea este 
neconstituțională în ansamblul său. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, au adoptat un raport preliminar de respingere a Legii privind măsurile de protecție 
a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar 
în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției. 

 
 La punctul Diverse, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a 
menționat că Biroul Comisiei nu a stabilit programul Comisiei pentru vacanța de vară 
deoarece se așteaptă stabilirea perioadei pentru sesiunea extraordinară. 
 
 

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