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şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11, şi 12 martie 2020 

 

 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 10 martie 2020 

I. RAPOARTE  

1.Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 205 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. PLx. 33/2020. Raport comun cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. PLx. 46/2020. 

Raport. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcționarea 
Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. PLx. 394/2019. 

Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și industrie 

alimentară. C.D. - Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2019 
pentru completarea art.201 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.PLx. 77/2020. Procedură de 

urgență. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Inițiator: Guvern. C.D. –Cameră decizională. 

5. Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României. Plx. 463/2017/2019. Raport. C.D. – 

Primă Cameră sesizată. 

II. AVIZ 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.89/2019 pentru 

modificarea art.51 1 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind 

comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative. PLx. 82/2020. Procedură de 
urgență. Inițiator: Guvern. C.D. –Cameră decizională. 

III. DIVERSE 

 Miercuri, 11 martie și joi, 12 martie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 

Marți, 10 martie 2020 

 

             Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Florica Cherecheș, 

vicepreședintele Comisiei. 
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Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 

Lucrările şedinţei au debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea articolului 205 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 33/2020). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea articolului 205 
din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

extinderii facilităților de transport acordate studenților înmatriculați într-o formă de învățământ 

cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, dar și cele ale 

studenților români care studiază în străinătate, atât în timpul anului universitar, cât și în timpul 

vacanțelor. 
Domnul vicepreşedinte Szabo Odon a apreciat proiectul de Lege ca fiind unul binevenit 

propunând adoptarea acestuia. 

 Doamna vicepreşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a susţinut punctul de vedere exprimat 

de domnul vicepreședinte Szabo Odon apreciind că reglementările preconizate sunt unele 

binevenite, reparatorii şi nu foarte costisitoare pentru bugetul de stat.  
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a întrebat care este 

punctul de vedere al Guvernului cu privire la această inițiativă. 

 Doamna Ioana Lazăr, secretar general în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a 

precizat că Guvernul nu susţine iniţiativa întrucât Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, reglementează astfel de facilități doar pentru studenţii 

români înmatriculaţi la universitățile din țară, în vederea facilitării accesului la educație și 

încurajarea continuării studiilor. Totodată, în proiectul de lege nu sunt precizate sursa de finanţare 

și studiul de impact destinate implementării acestuia. 

 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrebat dacă studenţii străini ce studiază pe 
teritoriul României beneficiază, prin programul Erasmus, de astfel de facilităţi. 

 Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că nu există similitudini între cele două 

cazuri puse în discuţie, cazul studenţilor Erasmus fiind unul total diferit. 

 Domnul vicepreşedinte Szabo Odon a propus amendarea textului în sensul stabilirii ca 

termen de intrare în vigoare a legii data de la 1 ianuarie 2021, din necesitatea evitării unor 
eventuale probleme de constituţionalitate. 

 Doamna vicepreşedinte Florica Cherecheş  a considerat total inoportună adoptarea unui 

asemenea proiect de act normativ, atâta timp cât acesta nu beneficiază nici de un studiu de impact 

şi nici de precizarea sursei bugetare. 

 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 5 abţineri, a hotărât 
adoptarea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis asupra proiectului 

de Lege. 

 

 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
(PLx. 46/2020). 

 Doamna secretar general Ioana Lazăr  a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a se oferi 

posibilitatea formulării unui punct de vedere al Guvernului actual. 

Domnul vicepreşedinte Szabo Odon a subliniat că este necesar a se dezbate mai profund 

statutul acestei instituţii, deoarece este vorba de o academie de ramură cu o lungă tradiţie, actul 
de naştere al precursorului juridic al acesteia plasându-se încă în anul 1935. 

 Doamna vicepreşedinte Florica Cherecheş a apreciat că o astfel de discuţie ar trebui să fie 

purtată cu privire la statutul tuturor forurilor ştiinţifice similare. 
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 Domnul Petru Andea, membru al Academiei, a făcut o scurtă prezentare a istoricului și 
activității acestui for științific. 

 Domnul secretar Robert Nicolae Turcescu a ţinut să atenţioneze asupra existenţei unui 

raport de activitate al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România care arată precaritatea 

activităţii acestei instituţii. 

 Propunerea de amânare a dezbaterilor pentru două săptămâni a fost adoptată cu 13 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

  

 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 

funcționarea Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului 

de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PLx. 

394/2019). 

 Doamna secretar general Ioana Lazăr  a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a se oferi 

posibilitatea formulării unui punct de vedere al Guvernului actual. 

 Domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără, preşedintele Academiei de Ştiințe Agricole şi 

Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", a susținut amânarea dezbaterilor, precizând că există deja un 
punct de vedere favorabil formulat de Guvernului României în anul 2019 şi că adoptarea acestei 

prevederi nu ar face altceva decât să influenţeze într-un mod favorabil funcţionarea instituţiilor 

de cercetare aflate în subordinea ASAS, cu precădere pe cea a celor de cercetare agricolă. 

 Doamna vicepreşedinte Florica Cherecheş a precizat că s-a redactata deja o adresă a 
Comisiei prin care se solicită formularea unui nou punct de vedere. 

 Domnul deputat Anton Anton a evidenţiat tradiţia şi prestigiul de care se bucură Academia 

de Ştiințe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în cadrul mediului academic naţional 

și internațional. 

 Propunerea de amânare a dezbaterilor cu două săptămâni a fost adoptată cu 20 de voturi 
pentru şi o abţinere. 

 

 Lucrările au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx. 77/2020).  

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. 

 Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Guvernul României susţine adoptarea 

proiectul de lege, iar emiterea acestei ordonanțe a fost necesară având în vedere faptul că 

începând cu anul universitar 2015-2016 toți studenții înmatriculați la studii de licență, de master 

și de doctorat au fost incluși în Registrul matricol unic, inclusiv cei ai Academiei, cu excepția 
celor din cadrul programelor profesionale. Studenții programelor de licență, de master și de 

doctorat ai Serviciului Român de Informații nu au fost incluși în acest Registrul matricol unic. 

Pentru a putea primi diplomele de absolvire, conform ordinului de ministru, studenții trebuie să 

fie înmatriculați în registru. Textul ordonanței ţine seama de necesitatea de a răspunde nevoilor 

instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care 
Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", instituţie publică de învăţământ superior 

militar, asigură pregătire, în vederea asigurării confidenţialității şi conspirativității datelor 

personale referitoare la identitatea studenţilor şi absolvenţilor programelor de studii universitare 

sau postuniversitare profesionale, care se subsumează categoriilor de informaţii de securitate 
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naţională. Din acest considerent se impune exceptarea de la transmiterea în Registrul matricol 
unic al universităţilor din România sau în alte baze de date publice a acestor tipuri de date. 

Studenții civili ai Academiei sunt incluși în Registru.  

 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că are câteva amendamente în sensul ca 

înregistrarea acestor studenți să se facă într-un Registru matricol special, care este o bază de date 

electronică, gestionată la nivelul Serviciului Român de Informații, în conformitate cu legislația 
privind protecția informațiilor clasificate. 

 Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că sunt necesare precizări 

juridice suplimentare și a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămână.    

La dezbateri au mai luat cuvântul domnul vicepreședinte Szabo Odon, domnul secretar 

Robert Nicolae Turcescu și doamna deputat Mara Mareș.  
Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 

 

S-a continuat cu Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată în 

procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României (Plx. 463/2017/2019). 

Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul  introducerii unor noi dispoziții referitoare la 

organizarea orarelor de activități psihomotrice și respectiv, a celor de educație fizică și sport 

pentru elevii din învățământul antepreșcolar și primar.  
Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a precizat că forma inițială și 

sensul inițiativei au fost modificate substanțial în Senat, motiv pentru care înțelege de ce a fost 

transmisă spre reexaminare. De aceea, propune revenirea la forma inițială a textului inițiativei. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat că există situația predării limbilor străine 

în învățământului preșcolar și primar. Nu există în acest moment o delimitare clară între ce poate 
și trebuie să predea învățătorul și ceea ce trebuie să predea profesorul din învățământul primar. 

Doamna vicepreședinte Camelia Gavrilă a precizat că mulți învățători au tendința de a 

pune accent mai mare pe studiu și acordă o mai mică importanță educației fizice. Dar sunt 

importante mișcarea fizică și elementele motrice mai ales la acea vârstă. Se poate să existe și 

tendința de a se spune că nu sunt profesori și să se încline spre alegerea învățătorilor. În acest 
sens, textul ar trebui să prevadă obligativitatea căutării unui profesor de specialitate și abia apoi 

să se apeleze la învățători.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul susține Cererea de 

reexaminare și că în ceea ce privește art. 263 alin. (71) trebuie detaliate situațiile în care 

predomină predarea orelor de către personal de specialitate. Orele de educație fizică și sport 
trebuie predate de personal de specialitate. Pentru claritatea normei trebuie să fie prevăzute 

situațiile în care învățătorul poate preda astfel de activități.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat cum se va realiza plata învățătorilor 

deoarece unii vor efectua cele două ore de activități și unii nu. Este necesar să fie și o echitate 

din punctul de vedere al activității depuse. Poate că cele două ore ar trebui plătire la plata cu ora. 
De aceea a propus amânarea dezbaterilor pentru a se găsi cea mai bună formulare.  

Doamna deputat Mihaela Huncă a propus să fie plătite doar cei care au un certificat de 

specialitate, o calificare în acest sens. A susținut amânarea pentru a fi consultați specialiștii în 

domeniu.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a amintit că se face referire și la învățământul 
antepreșcolar, anume creșele, deci trebuie analizată și această situație.  

 Doamna deputat Mihela Huncă a subliniat că ora de Joc și mișcare din grădinițe se face 

de către educator și nu trebuie amestecate lucrurile.  
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 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de Decizia Curții Constituționale prin care 
se specifică că la reexaminare se vor analiza doar acele articole transmise în acest sens, altfel 

textul va deveni neconstituțional integral. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor cu două săptămâni a fost adoptată cu unanimitatea 

voturilor celor prezenți.  

 
 Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative 

(PLx. 82/2020). 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare elaborarea şi implementarea procedurilor 
operaţionale la nivelul operatorilor de telefonie mobilă sau al partenerilor acestora, necesitatea 

derulării unor programe de instruire a personalului tehnic şi administrativ pentru gestionarea 

noilor situaţii care pot apărea în noul context, necesitatea alinierii sistemelor proprii ale 

operatorilor cu cele ale partenerilor acestora, precum şi aspectele de ordin practic constând în 

modificările de natură tehnică care includ dezvoltarea ori modificarea aplicaţiilor informatice 
proprii ori achiziţia de noi aplicaţii informatice şi integrarea acestora cu sistemele proprii, pe care 

furnizorii trebuie să le finalizeze până la data de 1 ianuarie 2020. Se are în vedere evitarea unor 

blocaje în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor privind furnizarea serviciilor de telefonie 

destinate publicului la puncte mobile, ţinând cont de situaţia obiectivă creată de instituirea la 
nivel de lege a datei de la care devine obligatorie punerea în aplicare a acestor obligaţii şi de 

faptul că modificarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de acelaşi 

nivel. Totodată, este necesară asigurarea fondurilor de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

pentru desfăşurarea normală a activităţii federaţiilor sportive naţionale începând cu data de 01 

ianuarie 2020, în contextul în care, până la data adoptării ordonanţei de urgenţă, Legea bugetului 
de stat pe anul 2020 nu a fost aprobată. 

Domnul Eugen Rujoiu, director în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, a subliniat că au apărut probleme în momentul în care Curtea Constituțională a 

declarat neconstituțională în integralitatea sa Ordonanța nr. 62/2019, astfel încât prevederile art. 

I nu mai sunt de actualitate.  
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus elaborarea unui aviz favorabil.  

 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 

proiectului de lege menționat.  

 

 La punctul Diverse, doamna vicepreședinte Florica Cherecheș și doamna deputat Cristina 
Ionela Iurișniți au solicitat reprezentantului Ministerului Educației și Cercetării (MEC) să facă 

câteva precizări cu privire la situația din învățământ în contextul crizei Covid-19: dacă profesorii 

trebuie să meargă sau nu la școală; elevii speră să fie igienizate școlile și să se doteze cu săpun 

și dezinfectant. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că decizia suspendării cursurilor a fost 
luată de Comitetul de Situații de Urgență. Ministerul pune în aplicare și gestionează aceste măsuri 

de prevenție. În ceea ce privește activitatea și salarizarea profesorilor: se păstrează o legătură 

permanentă cu inspectoratele școlare, urmând a se comunica din timp pașii ce trebuie urmați. 

Este o situație nouă, cu care nimeni nu s-a mai confruntat și la care toți ne adaptăm. Se dorește 

asigurarea prevenției pentru elevi și personalul din învățământ, dar și continuitatea activității 
didactice. La nivelul Ministerului, s-a constituit un Comitet care analizează toate schimbările ce 

apar și propune soluții. Autoritățile publice locale sunt cele care trebuie să asigure igienizarea 

spațiilor. 
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Domnul deputat Cristian Romanescu a întrebat ce se întâmplă cu sălile de sport și alte 
spații școlare în care se făcea pregătirea unor sportivi olimpici. Activitățile de pregătire sunt la 

acest moment suspendate, jandarmeria nemaipermițând accesul sportivilor în spații. Este de 

menționat că pregătirea sportivilor pentru Olimpiada de la Tokio nu a fost suspendată încă.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că acest aspect trebuie să fie analizat 

împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, nefiind o competență a MEC. 
Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat ce se va întâmpla cu 

olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. Dacă se are în vedere recuperarea 

cursurilor de ce mai vin în acest moment profesorii la școală. În eventualitatea în care perioada 

se va prelungi, trebuie avute în vedere fișe de lucru, predare în online, deși nu există suportul 

tehnic la această dată. 
Domnul deputat Radu Costin Vasilică a întrebat dacă se are în vedere o restructurare a 

vacanței sau o regândire a structurii anului școlar, pentru a se putea termina materia de predat și 

a se face și examinarea elevilor. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a specificat că Ministerul caută toate soluțiile pentru 

gestionarea situației, luând în considerare toate ipotezele. Pe moment olimpiadele școlare sunt 
suspendate.  

 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  

 Din partea Ministerului Educaţiei și Cercetării 

 - Ioana Lazăr - secretar general 

 Din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor 

 - Eugen Rujoiu - director, Direcția Juridică și Resurse Umane 

 - Raluca Parasca - consilier 

 Din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

 - Petru Andea - membru al Consiliului Ştiinţific 

 Din partea Academiei de Ştiinţe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” 

 - Valeriu Tabără - preşedinte. 

 

La ședința Comisiei de marți, 10 martie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte - înlocuit de domnul deputat Liviu Balint, 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, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, 

Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, 
Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Damian Florea, Vasilică Radu Costin, Zisopol 

Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Lavinia-Corina Cosma, Rădulescu Dan 

Răzvan și Șotcan Theodora. 

 
 În zilele de miercuri, 11 martie și joi, 12 martie 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, 11 martie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, 
Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, 

Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan 

Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Vasilică 

Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
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La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, 
Szabo Odon - vicepreședinte, Lavinia-Corina Cosma, Rădulescu Dan Răzvan, Șotcan Theodora 

și Turcan Raluca. 

 

La ședința Comisiei de joi, 11 martie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 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, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș 

Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș 

Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, 
Lavinia-Corina Cosma, Rădulescu Dan Răzvan, Șotcan Theodora și Turcan Raluca. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Florica CHERECHEȘ 


