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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
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PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei din ziua de 02 aprilie 2020 

 

 

 Lucrările ședinței Comisiei au fost susținute online și au fost prezenți un număr de 23  de 

deputați, din totalul de 25 de membri ai Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează: 

 - doamna deputat Elvira Șarapatin - Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Dan Răzvan Rădulescu - Grupul Parlamentar al USR. 

  

 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  

 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

 - Ioana Lazăr - secretar general. 

  

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Joi, 02 aprilie 2020  

I. RAPOARTE  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.262/7 decembrie 

2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind 

aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi 

condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la 

Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei 

Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii 

clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002. Plx. 73/2020. Raport comun cu Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 
pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. PLx. 106/2020. Raport comun cu 

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind 
înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. Plx. 70/2020. C.D. –Cameră 

decizională. 

III. DIVERSE 

 

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



2 
 

 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 

 
Ședința a debutat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială 

Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 

Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru 

aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris 
la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru 

înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi 

schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 (Plx. 73/2020). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.262/2011 pentru 
ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea 

României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile 

aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru 

înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea 

României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 
Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, 

semnat la Paris la 19 august 2002, astfel încât contribuţia financiară a României să fie suportată 

integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în limita 

prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. Programul de Cercetare, Dezvoltare 
şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR va continua până la 31 

decembrie 2022, în conformitate cu prelungirea perioadei de măsuri de tranziţie prevăzută în 

Acordul de modificare. Managementul Programului STAR va fi asigurat în continuare de ROSA 

pe bază de contract de finanţare multianual, încheiat în condiţiile legii, cu Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării. 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că trebuie găsită 

modalitatea corectă în vederea susținerii acestui Acord, deoarece inițiativa a fost abordată greșit 

din punct de vedere strict procedural. Domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a mai adăugat 

că a susținut întotdeauna Agenția Spațială Română și integrarea acesteia în Agenția Spațială 

Europeană, fiind unul din domeniile de vârf de cercetare în care România este bine poziționată 
și ar fi păcat să se piardă această poziție. Consiliul Legislativ a precizat că ratificarea Acordului 

este atributul stric al președintelui României. 

Domnul deputat Anton Anton, în calitate de inițiator, a explicat că există un Acord între 

Agenția Spațială Europeană și România care aduce beneficii majore în cercetare și dezvoltarea 

științifică. Acest Acord ar trebui să fie prelungit pe o perioadă de 3 ani de zile, prelungirea s-a 
tot amânat, iar inițiativa legislativă urma să accelereze acest, dar abordarea nu a fost una corectă. 

Domnul deputat Anton Anton a precizat că se va abține la votul acestei inițiative. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării a 

încercat să sprijine Agenția Spațială Română, iar în acest sens, la sfârșitul anului 2019, s-a inițiat 

procedura de avizare interministerială a ordonanței de urgență pentru ratificarea Acordului, dar 
Ministerul Afacerilor Externe a formulat un punct de vedere potrivit căruia Parlamentul este 

acela care trebuie să se pronunțe. Doamna secretar general Ioana Lazăr a afirmat că Ministerul 

nu susține propunerea, având în vedere abordarea procedurală.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că fondul inițiativei este unul 

util și binevenit, dar cu o abordare necorespunzătoare. A propus ca inițiatorul să-și retragă 
propunerea legislativă. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că inițiativa nu se mai poate retrage în 

timpul dezbaterilor și a propus respingerea. 

Comisia, cu 19 de voturi pentru  și 3 abțineri, a adoptat un raport preliminar de 

respingere.  

 

Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx. 

106/2020). 

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

lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

denumite unităţi-pilot. Programul constă în acordarea unui suport alimentar constând într-un 
pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, cu titlu gratuit, în limita valorii zilnice de 10 

lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Programul se va desfăşura de la data intrării 

în vigoare a ordonanţei de urgenţă până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării 

activităţii didactice. Domnul președinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că după depășirea 

acestei crize, proiectul trebuie să-și urmeze cursul. 
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor, deoarece este vorba 

de o ordonanță de urgență în vigoare, care produce efecte și nu este o urgență aprobarea acesteia. 

A propus ca în luna mai să se efectueze o analiză a aplicării acestei ordonanțe. În experiența din 

anii trecuți, din cele 100 de unități școlare incluse în programul pilot, doar jumătate au putut 
pune în aplicare programul, iar acele unități ar trebui să fie înlocuite cu altele care pot 

implementa proiectul.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul nu susține amânarea. 

Hotărârea de Guvern ce cuprinde normele metodologice pentru punerea în aplicare a acestei 

ordonanțe de urgență a fost deja adoptată. În acest an, în vederea evitării organizării a două  
proceduri de atribuire a contractelor de furnizare de servicii a pachetelor alimentare, s-a decis 

trecerea de la an școlar la an calendaristic. Unitățile școlare incluse în program sunt propuse de 

către inspectoratele școlare, având grade de complexitate și particularități educaționale diferite, 

altele sunt cele provenite din medii sociale izolate, greu accesibile. Este important ca această 

ordonanță să-și urmeze cursul legislativ și să fie adoptată de Parlament, astfel încât, după 
trecerea acestei perioade dificile, autoritățile administrației publice locale să-și suplimenteze 

bugetele și să pună în aplicare de urgență acest program.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că este de acord cu amânare 

a dezbaterilor. Masa caldă la școală a fost un proiect pe care Partidul Național Liberal l-a 

susținut cu mare vehemență, fără a lua în considerare că este un proiect costisitor, pe cale de 
consecință, generalizarea ar fi trebuit asumată cu prioritate. În contextul actual, ar trebui trecut 

la nivel de generalizare a proiectului. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a precizat că se va abține în momentul votului întrucât 

normele de aplicare a programului apar foarte târziu în hotărârea de guvern, iar pilotarea se 

aplică doar pe o perioadă de o lună sau două.  
Comisia, cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 2 abțineri, a amânat dezbaterea 

proiectului de lege.  

 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 

privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (Plx. 70/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind 
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înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului și a propus avizarea favorabilă a acestei 

inițiative. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut avizarea favorabilă. 
Domnul deputat Anton Anton a menționat că modificările aduse sunt confuze și a 

precizat că este împotriva avizării favorabile.  

Domnii vicepreședinți prof. dr. Camelia Gavrilă și Szabo Odon au precizat că, la nivelul 

comisiilor raportoare, inițiativa trebuie corelată cu observațiile Consiliul Legislativ. 

Comisia, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 7 abțineri, a hotărât să emită aviz 

favorabil asupra propunerii legislative, cu recomandarea pentru Comisia sesizată în fond de 

însușire a tuturor observațiilor și propunerilor Consiliului Legislativ.  

 

La punctul III. - DIVERSE, doamna deputat Mihaela Huncă a propus ca în următoarea 

ședință de Comisie, reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării să prezinte scenariile 
avute în vedere pentru acest an școlar, în contextul epidemiei.  

 

 

PREȘEDINTE 

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


