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Luni, 17 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 

Marți, 18 februarie 2020 

 

              La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 22 de deputați, din totalul de 25 de 

membri ai Comisiei,  fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 

 - doamna deputat Tudorița Rodica Boboc - înlocuită de doamna deputat Daniela Oteșanu, 

Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR  

 - doamna deputat Mihaela Huncă - Grupul parlamentar Pro Europa. 

  

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  

 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

 - Dragoș Rădulescu - secretar de stat 

 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 

 - Gheorghița Toma - șef serviciu 

 - Marian Cristian Dincă - expert 

 - Liviu Prodan - expert 
 - Marius Răduț - consultant 

 - Daniel Samoilă - consultant 

 Din partea Asociației Române a Băncilor 

 - Florin Dănescu - președinte executive 

 - Gabriela Folcuț - director executiv. 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 17 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 18 februarie 2020 

A. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

I. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ   
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 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 - O Uniune mai 

ambițioasă (COM(2020)37). 

II. AVIZ   

 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 

14/2020. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Universității de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 

Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-
Napoca. PLx. 514/2019. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și industrie 

alimentară și Comisia juridică, de disciplină şi imunități. 

 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 672/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei 
naţionale 1/2011. Plx. 671/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

IV. DIVERSE 

B. Ședință comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 

din Camera Deputaților Și Senat 

Audierea domnului Marian Ionuț STROE - candidat la funcția de Ministru al Tineretului 

și Sportului. 

Audierea doamnei Cristina Monica ANISIE - candidat la funcția de Ministru al 

Educației și Cercetării. 

Miercuri, 19 februarie și joi, 20 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 

 

A. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

 

 

 Ședința a fost prezidată de domnul prof.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele 

Comisiei. 

 Supuse votului, ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 

voturilor celor prezenți. 
  

În debutul ședinței, domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat 

Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 - O Uniune mai ambițioasă (COM(2020)37). În 

urma analizei relevanței acestora pentru domeniul de activitate al Comisiei, s-a realizat o selecție 

a proiectelor de acte fără caracter legislativ pe care Comisia le-ar putea examina. 
 Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus amânarea cu o săptămână a 

discuțiilor asupra tematicii europene, astfel încât membrii Comisiei să-și poată alege eventualele 

teme de interes dintre cele propuse de Uniune.  

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propunerea de amânare cu o săptămână a fost 

adoptată. 
 

 Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 14/2020). Aviz. 
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 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de natură fiscal- 
bugetară, modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative modificate și completate prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.114/2018. 
 Domnul Dragoș Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, 

a precizat că Ministerul nu susține acest proiect de lege deoarece nu există o reglementare a 

învățământului simultan pe grupe în cadrul învățământului preșcolar, ceea ce face imposibilă 

aplicarea sporului didactic, iar în al doilea rând, datorită prevederii care presupune schimbarea 

modalității de finanțare a proiectelor de cercetare, prin impunerea unei creșteri graduale a 
sumelor alocate acestora, în locul modalității multianuale de contractare. Doamna 

vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a atenționat asupra faptului că Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.114/2018 cuprinde mult mai multe prevederi care s-au dovedit a fi binevenite 

pentru sistemul național de învățământ și că aceasta nu trebuie anulată în integralitatea sa doar 

pentru că Guvernul actual apreciază drept inadecvate unele dintre prevederile acesteia. 
 Domnul deputat Anton Anton a subliniat că, în dezbaterea Comisiei, se află doar acele 

prevederi ale ordonanței referitoare strict la domeniile învățământului și cercetării și nu 

integralitatea acesteia. 

 Domnul deputat Gabriel Andronache a afirmat că ar trebui să se discute de un proiect de 
lege de aprobare a ordonanței și nu de respingerea acesteia, deoarece aceasta, spre deosebire de 

actul normativ de bază, a produs efecte pozitive în economia națională și a corectat deficiențele 

produse inițial. 

 Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a subliniat că Departamentul cercetare din 

Minister a afirmat că nu are, la ora actuală, capacitatea de a absorbi un buget echivalent cu 0,8% 
din PIB, așa cum stipulează Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018. 

 Domnul Florin Dănescu, președinte executiv al Asociației Române a Băncilor, a prezentat 

punctul de vedere al industriei bancare, unul favorabil eliminării prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.114/2018 care impun taxe pe activele bancare. 

 Domnul deputat Anton Anton s-a arătat consternat de argumentul adus de reprezentantul 
ministerului de resort în defavoarea finanțării suplimentare a cercetării științifice, apreciind că 

acest domeniu este, de ani de zile, puternic subfinanțat. 

 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat faptul că reprezentanții Grupului 

parlamentar PNL propun adoptarea unui aviz negativ asupra proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020, apreciind că actul normativ în cauză 
a avut rolul de a repara erorile de natură economico-socială produse de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.114/2018.  

 S-a supus la vot propunerea de adoptare a unui aviz negativ asupra proiectului de Lege 

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020. 

Comisia, cu 8 voturi pentru aviz negativ, 8 voturi împotriva avizului negativ și 2 abțineri, 
a hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menționat.  

 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind trecerea 

unor imobile 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 
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca (PLx. 514/2019).   

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

lege are ca obiect de reglementare trecerea unor imobile, cu datele de identificare din anexa 

inițiativei, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
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Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă din Cluj - Napoca, în 
domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Terenurile la care se face referire sunt terenuri 

intravilane, din zona adiacentă străzilor Constantin Brâncuși și Borhanciului, Cluj-Napoca, și au, 

în prezent, ca destinație, activități de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicarea materialului 

biologic. Prin această inițiativă, noua destinație pentru aceste terenuri va fi cea de drum. 

 Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan, inițiator, a precizat faptul că proiectul de act 
normativ beneficiază de toate avizele necesare, motiv pentru care a solicitat adoptarea unui raport 

favorabil. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și 

art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Plx. 672/2019).  

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii centrelor de 
competență ca și componente organizatorice la nivelul instituțiilor de învățământ superior, 

stabilirea tipurilor de activități ce pot fi desfășurate în centrele respective, precum și 

corespondența între o oră fizică de activități și norma didactică convențională. 

 Doamna senator Nicoleta Ramona Dinu, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă.  

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

parteneriatul dintre instituțiile de învățământ superior și angajatori, însă a precizat faptul că, din 

textul prezentat, nu a înțeles care ar putea fi plusul de competențe pe care adoptarea unui 

asemenea proiect de act normativ l-ar putea aduce.  
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a subliniat că actualul cadru normativ oferă 

posibilitatea ca, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, să poată fi înființate inclusiv astfel 

de centre, nemaifiind nevoie de un plus de normare pentru atingerea unui asemenea obiectiv. 

 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a apreciat intenția inițiatorilor, dar a 

considerat că, pe actuala structură a învățământului academic, o asemenea construcție 
instituțională nu poate fi implementată. 

 Domnul deputat Anton Anton a precizat că există instituții de învățământ superior care au 

structuri ce asigură o strânsă colaborare între mediul academic și cel de afaceri și care 

funcționează în limitele actualului cadru legislativ, nemaifiind nevoie de o modificare legislativă 

în acest sens. 
 Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat faptul că Ministerul nu susține 

adoptarea acestei inițiative. 

 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă, respingerea 

propunerii legislative. 

 
  

 Lucrările Comisiei au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011 (Plx. 671/2019). 

Domnul președinte prof.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat 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 obligației Ministerului 

Educației și Cercetării și a inspectoratelor școlare de a asigura un psiholog școlar la un număr de 

600 de elevi/300 de preșcolari. Totodată, a atras atenția asupra faptului că propunerea legislativă 

are un obiect de reglementare identic cu cel al unei legi aflate la promulgare la Președinția 
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României, propunând amânarea dezbaterilor pentru momentul în care va fi foarte clar ce se va 
întâmpla cu aceasta.  

 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a susținut propunerea de amânare a dezbaterilor. 

 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative pentru trei săptămâni. 

 

B. Ședință comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 

din Camera Deputaților Și Senat 

 

 S-a continuat cu ședința comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport 

din Camera Deputaților și Senat pentru audierea domnului Marian Ionuț Stroe, candidat la 

funcția de Ministru al Tineretului și Sportului. 

 Lucrările au fost conduse de domnul senator Liviu Marian Pop, președintele Comisiei 

pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat. 

 Domnul Marian Ionuț Stroe, candidat la funcția de Ministru al Tineretului și Sportului, a 

efectuat o scurtă trecere în revistă a realizărilor pe care le-a înregistrat în cele trei luni de mandat, 
accentuând asupra modului în care a asigurat condițiile necesare pentru pregătirea și participarea 

sportivilor români la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo - 2020. A dat asigurări că, în cazul 

în care își va putea continua mandatul întrerupt, țara noastră se va achita în mod onorabil de 

obligațiile ce-i revin ca stat coorganizator al Turneului final al Campionatului European de 
Fotbal, ediția 2020, de organizarea în bune condițiuni a Campionatului Mondial de Handbal 

Feminin pentru Tineret. De asemenea, a asigurat membrii Comisiilor că va depune toate 

eforturile pentru revitalizarea sportului de masă, pe care-l apreciază ca fiind baza sportului de 

performanță. În domeniul politicilor de tineret, domnul Marian Ionuț Stroe a precizat că a reluat 

dialogul cu structurile reprezentative de/pentru tineret, a revitalizat Consiliul Consultativ pe 
probleme de Tineret. Totodată, a menționat că intenționează să restructureze Strategia pentru 

Tineret 2021-2027 și că va face o țintă majoră din atragerea de fonduri europene. A precizat că 

intenționează să promoveze un proiect de hotărâre de guvern pentru adoptarea Regulamentului 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru 

tineret și a Municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. 
 Membrii celor două Comisii au adresat întrebări, la care domnul Marian Ionuț Stroe, 

candidat la funcția de Ministru al Tineretului și Sportului, a răspuns. 

 În urma audierii, Comisiile au avizat negativ candidatura domnului Marian Ionuț Stroe, 

la funcția de ministru al Tineretului și Sportului, cu 10 voturi pentru avizare favorabilă, 5 voturi 

împotrivă și 12 abțineri. 
  

 Lucrările au continuat cu audierea doamnei Cristina Monica Anisie, candidat la 

funcția de ministru al Educației și Cercetării. 

 Lucrările au fost conduse de domnul prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport de la Camera Deputaților. 
 Doamna Cristina Monica Anisie a făcut o prezentare a scurtului mandat pe care l-a deținut 

ca titular al portofoliului educației și cercetării, mandat care cuprinde câteva realizări legate de 

procedura de editare a manualelor școlare, de eficientizare a activității cadrelor didactice, de 

debirocratizarea sistemului, de simplificare a procedurilor de evaluare ARACIP. Totodată, au 

fost adoptate unele măsuri în sprijinul învățământului dual și al celui tehnic. 
 Membrii celor două Comisii au adresat întrebări, la care doamna Cristina Monica Anisie, 

candidat la funcția de Ministru al Educației și Cercetării, a răspuns. 
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 În urma audierii, Comisiile au avizat negativ candidatura doamnei Cristina Monica 
Anisie, la funcția de ministru al Educației și Cercetării, cu 14 voturi pentru aviz favorabil, 15 

voturi împotriva a avizului favorabil și 1 abținere. 

  

 În zilele de miercuri, 19 februarie și joi, 20 februarie 2020 lucrările Comisiei au avut 

pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 

 

PREȘEDINTE 

Prof. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU 
 


