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SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 27 și 28 aprilie 2020 
 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
                                                           Luni, 27 aprilie 2020 
                Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
                                                           Marți, 28 aprilie 2020 - ședință online 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. PLx. 151/2020. Aviz comun cu Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. C.D. + S – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. PLx. 153/2020. Aviz comun cu Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. C.D. + S – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea lit. d), alin.(1) al art.260 din Legea 

educației naționale nr.1/2011. Plx. 120/2020. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
2. Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale. Plx. 124/2020. Procedură de urgență. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
3. Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din 

administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 
Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj. PLx. 
145/2020. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și industrie alimentară și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
 

În ziua de luni, 27 aprilie 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La ședința Comisiei de luni, 27 aprilie 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. 
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Marți, 28 aprilie 2020  
                                                             

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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PLx. 
151/2020). 

Proiectul are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, 
luând în considerare dispozițiile incidente din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și din Legea responsabilității fiscal-bugetare 
nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține adoptarea proiectul de Lege în forma transmisă de Guvern. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui aviz favorabil.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea unui aviz 

favorabil asupra proiectului de Lege. 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx. 153/2020). 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, aprobat prin Legea nr.5/2020.  
 Doamna Ioana Lazăr a precizat că Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 

prevede o suplimentare a veniturilor proprii la capitolul ”Educație” cu suma de 400 de 
milioane și o suplimentare de 76 de milioane din care 350 de milioane pentru investiții și 226 
de milioane pentru fonduri externe nerambursabile. Veniturile aferente anului 2020 sunt de 
400 de milioane și 176 de milioane sunt din fondul anilor precedenți.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că 
universitățile din România au, în total, aproximativ un miliard de euro în sold, aceasta sumă 
reprezentând excedente bugetare din anii trecuți, pentru situații de criză. Având în vedere 
contextul pandemiei Covid-19, universitățile pot cheltui sumele necesare din soldul existent, 
scăzând astfel presiunea financiară de pe umerii Ministerului Educației și Cercetării, singura 
condiție fiind ca acești bani să fie cheltuiți exclusiv pentru investiții și proiecte cofinanțate 
prin fonduri europene. Domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus un aviz favorabil 
pentru acest proiect de Lege.             

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un amendament la art. 20 pct. 2 care 
prevede că lit. e) alin. (1) art.6 din Legea nr. 5/2020 se abrogă. Instituțiile de cultură au 
prevăzut în acest an un anumit buget, însă din cauza pandemiei Covid-19, acestea fiind 
închise, nu-și pot realiza veniturile proprii. Astfel, solicitarea este de a păstra acest 
amendament în forma inițială, prevăzută de Guvern în proiectul de buget asumat.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut amendamentul propus de 
domnul Szabo Odon și adoptarea unui aviz favorabil.  

Domnul deputat Gabriel Zisopol a subliniat că este informat cu privire la dificultățile 
instituțiilor de cultură din această perioadă și susține adoptarea unui aviz favorabil cu 
amendamentul propus. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil cu 
amendamentul admis asupra proiectului de Lege. 
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Lucrările Comisiei au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea lit. d), 
alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 120/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul corelării 
criteriilor de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral evaluate în cadrul 
concursurilor de ocupare a funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare - inspectori 
școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari -  şi de director la casa 
corpului didactic cu perioada de 4 ani a mandatului acestora.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu consideră oportună o modificare a art. 260 din Legea educației naționale nr.1/2011. În 
practică, în majoritatea situațiilor se realizează ocuparea funcției de inspector școlar general pe 
o perioadă de 5 ani. Ministerul apreciază că menținerea reglementărilor actuale sunt soluția 
optimă.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a susținut că mandatul este 
de 4 an, dar acesta se poate prelungi în anumite situații, când este cazul. În realitate, au existat 
cazuri când mandatul s-a prelungit cu o perioadă de 2, 3 sau chiar mai mulți ani, iar simetria 
contractului de management coincide cu cea a calificativelor profesionale și anume de 4 ani.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia 
Gavrilă, domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol și domnul secretar Viorel Stan au susținut 
adoptarea inițiativei.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că perioada premergătoare 
candidaturii, în care candidatul trebuie să fi obținut calificativul ”Foarte bine”,  nu are legătură 
cu perioada de mandat. Sunt situații precum aceea de obținere a statutului de metodist pentru o 
perioadă de un an,  în care calificativul ”Foarte bine” trebuie obținut pe parcursul a cinci ani. 
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut adoptarea unui raport de respingere. 

Comisia, cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 abținere, a adoptat un raport de 
adoptare cu amendamente admise asupra proiectul de lege. 
 

  A urmat propunerea legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a 
educației naționale (Plx. 124/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 119 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul interzicerii majorării tuturor 
taxelor universitare pe perioada stării de urgenţă şi încă 12 luni după aceasta. De asemenea, se 
propune să fie interzisă indexarea oricăror taxe universitare cu rata inflaţiei pe perioada stării 
de urgenţă şi încă 12 luni după finalizarea acesteia. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul nu susține propunerea 
legislativă dat fiind faptul că universitățile au autonomie universitară în stabilirea cuantumului 
taxelor de studiu.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a explicat că trebuie să existe o 
solidaritate și o empatie a actorilor educaționali având în vederea situația de criză în care ne 
aflăm și a susținut un raport de adoptare. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că ”autonomia 
universitară este garantată” în baza art. 32 alin. (6) din Constituția României, republicată. 
Astfel, prin aplicarea măsurilor propuse în cuprinsul inițiativei legislative s-ar crea premisele 
unor vicii de neconstituționalitate în raport cu prevederile din Constituția României, 
republicată, referitoare la autonomia universitară. De asemenea, art. 119 alin (3) din Legea nr. 
1/2011 stabilește că ”instituțiile de învățământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului 
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taxelor și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității”. 
Totodată, în cadrul discuțiilor din Consiliul Național al Rectorilor s-a afirmat că universitățile 
nu vor mari taxele pentru anul următor.  

Domnul deputat Anton Anton a menționat că nu susține această propunere legislativă, 
deoarece universitățile știu să facă un echilibru între taxele pe care le plătesc studenții și 
perioada de criză actuală.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a menționat că în cadrul Universității Petrol - 
Gaze din Ploieşti s-a decis chiar o reducere a taxei pentru anul universitar următor și a propus 
un raport de respingere, elementul fundamental fiind neconstituționalitatea acestui proiect. 

La această dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați Szabo Odon, Robert Nicolae 
Turcescu și Alexandru Rădulescu.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 14 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, adoptat un 
raport de respingere asupra proiectul de lege. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind trecerea unui 

imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
domeniul public al Județului Cluj (PLx. 145/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul 
legislativ are ca obiect de reglementare trecerea unui teren intravilan în suprafață de 169.700 
mp din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
domeniul public al județului Cluj-Napoca, în vederea realizării obiectivului de investiție 
“Spital pentru copii în sistem monobloc”.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul nu se poate pronunța 
asupra oportunității soluțiilor preconizate și nu are suficiente argumente și elemente pentru 
susținerea unui punct de vedere. Totodată, a subliniat că trebuie luate în considerare 
observațiile Consiliului Legislativ și modificarea textului în acord cu acestea. A considerat că 
opinia membrilor Comisiei juridice ar ajuta la clarificarea unor decizii.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că în ședința 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități ce are loc în același timp cu ședința Comisiei 
pentru învățământ a fost adoptat un raport preliminar de adoptare în forma prezentată de 
Senat. Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că s-a solicitat un 
punct de vedere al Ministerului Justiției care nu a fost încă transmis și că nu există un punct de 
vedere al Guvernului.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus aprobarea de principiu a preraportului 
Comisiei juridice, chiar dacă nu a fost încă transmis în formă scrisă, aceasta fiind în măsură a 
analiza legalitatea modificărilor aduse prin proiectul de lege. Între timp, până la depunerea 
raportului comun final, mai pot să fie aduse modificări de cele trei comisii. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat punctul de 
vedere al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca în care se 
specifică foarte clar că Universitatea este de acord cu schimbul de teren numai în cazul în care 
în cuprinsul legii se menționează și transferul de la Consiliul Județean Cluj către instituția de 
învățământ superior. În acest sens, a propus un amendament prin care să fie specificată în lege 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 57/2020 de trecere din domeniul public al Județului Cluj în 
proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca a imobilelor 
teren și construcții.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că este de acord cu 
amendamentul propus de domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu, deoarece trebuie să 
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existe o garanție că Universitatea va primi terenul și construcțiile promise, mai ales că în 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 57/13.03.2020 este menționat că predarea imobilelor teren 
și construcții se va face în termen de 60 de zile de la data dării în folosință a obiectivului de 
investiții “Spital pentru copii în sistem monobloc”. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că proiectul de Lege este susținut de 
toți parlamentarii județului Cluj și că finanțarea obiectivului “Spital pentru copii în sistem 
monbloc” se realizează pe bază de fonduri europene, iar aprobarea proiectul ar trebui 
urgentată. A subliniat că trecerea respectivelor terenuri și construcții se va realiza prin hotărâre 
de guvern.  

Doamna Ioana Florina Mînzu, șef birou al Comisiei, a precizat că este necesar ca 
proiectul de lege să respecte normele de tehnică legislativă, fapt subliniat și de avizul 
Consiliului Legislativ. De asemenea, este necesară completarea anexei legii ce cuprinde datele 
de identificare ale bunului imobil-teren cu codul de clasificație al bunului imobil și numărul de 
identificare atribuit Ministerului Finanțelor Publice, elemente obligatorii în cazul unor astfel 
de acte normative.  

Doamna deputat Mihaela Huncă a întrebat de ce nu s-a dat până în acest moment o 
hotărâre a Guvernului privind transferul terenului și construcțiilor din domeniul public al 
județului Cluj în domeniul public al statului și în administrarea Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, așa cum s-a decis între cele două părți, cu 
precizarea unui termen. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că, în protocolul încheiat între părțile 
interesate, este stipulat faptul că o hotărâre a Guvernului privind terenul și construcțiile se va 
adopta la finalizarea procedurii de transfer.   

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a subliniat că este necesar să se respecte 
normele de tehnică legislativă și toate reglementările în vigoare. De aceea a propus un raport 
de adoptare cu amendamentele de tehnică legislativă, cu completarea anexei și cu 
amendamentul propus de domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu. 

Comisia, cu unanimitatea celor prezenți, a adoptat amendamentele propuse.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un 

raport preliminar de adoptare cu amendamente admise asupra proiectului de lege. 
 

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

 
 La ședința Comisiei de marți, 28 aprilie 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, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș 
Alina, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Rădulescu Dan Răzvan și Turcan 
Raluca. 

 
 

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

 


