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CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 06 mai 2020 
Nr. 4C-11/165 

 
PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 04 și 05 mai 2020 
 
 

În ziua de luni, 04 mai 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marți, 05 mai 2020 - ședință online 

 
 Lucrările ședinței au fost susținute online și au fost prezenți un număr de 23 de 
deputați, din totalul de 25 de membri ai Comisiei, fiind absenți doi deputați, după cum 
urmează: 
 - domnul deputat Robert Nicolae Turcescu - Grupul Parlamentar al PMP 
 - 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 
 Din partea Ministerului Culturii 

- Liviu Brătescu -  secretar de stat. 
  
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 04 mai 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 05 mai 2020 - ședința online 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 
privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar. PLx. 157/2020. Procedură de 
urgență. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere 
părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ. PLx. 158/2020. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011. 
PLx.175/2020. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru instituirea „Anului Promovării Lecturii” în România – 2020. 
PLx.197/2020. C.D. – Cameră decizională. 
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5. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer 
medical/bioinginer. PLx.198/2020. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul 
fiscal. PLx. 218/2020. C.D. – Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a 
sărbătorii colindului românesc. PLx. 224/2020..D. – Cameră decizională. 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. PLx. 233/2020. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
 
 

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

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că inițiativele 
legislative aflate la punctele 3-8 din ordinea de zi au fost adoptate de către Senat, în condițiile 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 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.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar (PLx. 
157/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
ordonanță are ca obiect stabilirea unor măsuri privind întărirea capacității administrative a 
sistemului sanitar pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Doamna Ioana Lazăr, secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a 
precizat că Ministerul susține aprobarea ordonanței ce instituie măsuri privind sistemul de 
sănătate, în sensul atribuirii Ministerului Sănătății competențe exclusive pentru aplicarea 
prevederilor Decretului Președintelui României nr. 19/2020 privind instituirea stării de urgență 
pe teritoriul României. La Senat s-au formulat amendamente pentru clarificarea unor drepturi 
salariale, pe care Ministerul nu se pronunță. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că este de acord cu măsurile 
preconizate, mai ales în această situație epidemiologică specială. Este importantă clarificarea 
situației rezidenților și continuarea pregătirii postuniversitare a acestora, activitate care se află 
în atenția Ministerului Educației și Cercetării. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că nu este de acord cu declarațiile făcute 
în presă de către reprezentanții Guvernului României referitoare la continuarea demersurilor 
privind recentralizarea sistemului sanitar după încheierea stării de urgență. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege menționat.  

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a 
unităților de învățământ (PLx. 158/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
ordonanță are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor 
zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților 
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de învățământ, urmărindu-se în principal, extinderea aplicării actului normativ de bază și în 
perioadele aferente vacanțelor școlare, în cazurile în care este decretată stare de urgență. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul avizează favorabil 
proiectul de ordonanță. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut proiectul de lege și a precizat că în acest 
an școala nu își poate relua cursurile, fiind o situație excepțională. De aceea, va trebui 
prelungită posibilitatea ca unul dintre părinții ai căror copii nu depășesc vârsta de 12 ani, să 
poată rămâne acasă, chiar dacă nu mai este stare de urgență. Ministerul Educației Naționale 
trebuie să ia măsuri în această direcție, deoarece vor fi situații în care părinții trebuie să-și reia 
activitatea la serviciu și nu au cu cine să își lase copiii acasă.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a fost de acord cu 
propunerea domnului vicepreședinte Szabo Odon, dar a precizat că se încalcă principiul 
bicameralismului, având în vedere că senatul a adoptat deja ordonanța în forma prezentată, iar 
modificarea propusă este una de fond. Totodată, a amintit că Guvernul va reglementa aceste 
aspecte printr-o ordonanță de urgență.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că este de acord cu 
propunerile de modificare a ordonanței, acestea aflându-se și pe lista de probleme ale PSD. 
Actul normativ nu se poate amenda în acest moment, dar sprijină emiterea unui ordonanțe care 
să cuprindă aceste modificări. În lipsa ordonanței, se poate iniția o propunere legislativă.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării și 
Guvernul au în vederea emiterea unei ordonanțe de urgență pentru rezolvarea acestei situații. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că această ordonanță de urgență 
trebuie emisă cât mai curând, astfel încât ea să se regăsească în Monitorul Oficial până pe data 
de 14 mai, pentru a se putea aplica începând cu data de 15 mai 2020. A considerat că proiectul 
poate fi amendat, nefiind o modificare majoră, așadar se va abține la vot. 

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege menționat.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale 

nr.292/2011 (PLx.175/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul reformării sistemului de protecție socială la 
nivel național, județean și local prin acordarea unui pachet minimal de servicii fiecărui copil și 
familiei acestuia, pachet care include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, 
educației și protecției sociale.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul consideră necesară o 
astfel de măsură, anume ca fiecare unitate de învățământ să beneficieze de servicii de asistență 
psihopedagogică și psihologică furnizată prin centrele județene și prin cabinetele de asistență 
psihopedagogică, respectiv psihologică. A atras atenția asupra faptului de inițiativa legislativă 
modifică bugetul asigurărilor sociale de stat și asupra acestei propuneri trebuie să se pronunțe 
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut această inițiativă complexă, 
temeinic argumentată, considerând că educația sau asistența socială pentru familiile 
defavorizate și copii care provin din astfel de familii sunt aspecte susținute de toate partidele. 
Inițiativa cuprinde aspecte referitoare la responsabilitățile autorităților publice locale, 
înființarea unor birouri la nivel de autorități administrativ-teritoriale și comisii mixte de 
intervenție, după modelele europene de succes. Sunt bine venite toate modificări, care 
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presupun și finanțări bugetare, pentru că va fi nevoie de locuri de muncă la direcțiile de 
sănătate publică și la centrele județene de resurse educaționale și în inspectoratele școlare, 
pentru a exista specialiști în acest domeniu. Este nevoie de mediatori școlari pentru 
comunitățile cu probleme și disfuncții, precum cea rromă. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut punctele de vedere exprimate 
anterior, dar este de părere că actul normativ, deși complex, nu este oportun în acest moment 
datorită costurilor mari implicate. Nu există o analiză a impactului bugetar asupra cheltuielilor 
pe care le presupun aceste modificări. Gradul de îndatorare în acest moment crește datorită 
măsurilor pe care Guvernul este obligat să le întreprindă pentru a derula măsurile de sănătate a 
populației în contextul pandemiei.  

Doamna deputat Mihaela Huncă a propus un aviz favorabil asupra inițiativei, care, deși 
nu rezolvă toate problemele copiilor din familii/medii defavorizate, este un prim pas în 
rezolvarea acestora. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca această lege să intre în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2021, așadar cheltuielile pot fi cuprinse în Legea bugetului de stat pentru anul 
2021, pentru a se evita aspectele de neconstituționalitate.  

Supus votului, amendamentul a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege cu un amendament admis. 
 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru instituirea „Anului Promovării 

Lecturii” în România - 2020 (PLx.197/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare instituirea anului 2020 ca “Anul Promovării Lecturii” 
în România. 

Domnul secretar de stat Liviu Brătescu  a precizat că Ministerul susține inițiativa.  
Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 

susține inițiativa, cu observații și propuneri de modificare a art. 4.  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că își asumă 

acest amendament.  
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut observațiile Ministerului Educației și 

Cercetării. 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că inițiativa are o valoare 

mai mult simbolică și atrage atenția asupra ideii de lectură, de carte, de cointeresare a elevilor 
și a tinerilor spre acest domeniu. A propus amendarea proiectului de lege în sensul completării 
art. 4 cu precizarea că citirea este urmată de dialoguri pentru orientarea lecturii și a înțelegerii 
textului.  

La dezbateri au mai luat cuvântul doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți și domnul 
deputat Dragoș Gabriel Zisopol. 

Supuse votului, amendamentele au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de 

bioinginer medical/bioinginer (PLx.198/2020).  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru exercitarea profesiei de 
bioinginer medical/bioinginer. Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a 
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subliniat că profesia de bioinginer este una care se exercită în vederea susținerii actului 
medical, iar situația actuală ne-a demonstrat că este nevoie să se știe cum să se utilizeze 
aparatura medicală, care sunt procesele de mentenanță și producție a acestora. În acest context, 
a propus un aviz favorabil. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerului nu susține adoptarea, 
având în vedere că orice modificare legislativă a unei norme de reglementare a unei profesii 
trebuie să fie motivată temeinic, raportat la legislația națională și europeană. Totodată, aceasta 
trebuie notificată Comisiei Europene și tuturor statelor membre, iar propunerea legislativă nu 
cuprinde o asemenea motivare. În România, coordonator național pentru recunoașterea 
calificărilor profesionale este Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, potrivit Legii nr. 200/2004.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege.  

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

227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 218/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul încurajării operatorilor 
economici “să inițieze parteneriate cu statul în vederea susținerii învățământului profesional-
dual, cu scopul de a forma o resursă umană bine pregătită, calificată și aptă să se integreze pe 
piața muncii”. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerului Educației și Cercetării 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator,  a susținut adoptarea 
proiectului de lege.  

Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a susținut inițiativa 
considerând-o prioritară și importantă pentru învățământul românesc. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
Au urmat dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituirea perioadei 6-31 

decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc (PLx. 224/202). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare instituirea sărbătorii colindului românesc în perioada 6-31 
decembrie.  

Domnul secretar de stat Liviu Brătescu a precizat că Ministerul Culturii susține 
inițiativa, colindul fiind un element definitoriu pentru spiritualitatea românească. Încă din anul 
2013, colindul din ceata bărbătească este înscris în Lisat Reprezentativă a UNESCO a 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, alăturându-se astfel Doinei și ritualului 
Călușarului. Totodată Barometrul de Consum Cultural din 2017, care a analizat percepția 
populației asupra importanței patrimoniului imaterial, arată că un număr impresionant dintre 
cei chestionați pun colindul pe primul loc. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerului Educației și Cercetării 
susține inițiativa, dar sunt neclare atribuțiile Ministerului pentru promovarea colindului. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că inițiativa are elemente 
cheie de sensibilitate și spiritualitate romanescă, dar trebuie să fie mai aplicată, să se arate că 
ce activități se pot desfășura în cadrul orelor de muzică și în cadrul activităților nonformale la 
nivelul școlilor. A sugerat că această preocupare a colindului ar trebui adusă și în rândul 
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diasporei, în cadrul cursurilor făcute de către copiii români aflați pe teritoriul altor țări. 
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus modificarea titlului și articolele acestei 

inițiative, deoarece se referă doar la colindul românesc, nu și la cele ale altor minorități 
naționale. A propus să fie trecut ”colindul din România” sau simpli ”colindul”.  

Doamna deputat Elvira Șarapatin a subliniat că nu susține adoptarea inițiativei, 
deoarece și până în prezent, fără să existe un cadru normativ, s-au învățat în școli colinde de 
Crăciun, de iarnă și s-au realizat colinde în perioada sărbătorilor, în special în mediul rural.  

Domnul secretar de stat  Liviu Brătescu a precizat că nu se poate pronunța în acest 
moment asupra acestor modificări. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu și doamna vicepreședinte 
prof.dr. Camelia Gavrilă au propus amânarea dezbaterilor pentru o fundamentare mai precisă, 
pentru a avea un nou punct de vedere al Ministerului Culturii asupra inițiativei, luând în 
considerare propunerile de modificare aduse în discuție și clarificarea atribuțiilor ce îi revin 
Ministerului Educației și Cercetării. 

Propunerea de amânare cu o săptămână a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 233/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, intervenția legislativă vizând majorarea cu 10% a cuantumului brut al 
salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului, din 
subordine și din federațiile sportive. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că inițiativa 
ridică probleme de formulare, de discriminare, probleme ce țin de constituționalitate, iar 
Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor deoarece nu s-a 
prezentat punctul de vedere al Ministerului Tineretului și Sportului asupra acestei inițiative.  

Propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
La punctul III - Diverse, domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus realizarea unei 

discuții/dezbateri împreună cu doamna Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, în 
următoarele ședințe, deoarece sunt multe întrebări și nedumeriri în legătură cu finalizarea 
anului școlar 2019-2020, susținerea examenelor naționale, pregătirea anului școlar 2020-2021. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere și au rugat reprezentantul 
Ministerului să transmită solicitarea doamnei ministru, în vederea realizării dezbaterii în 
săptămânile următoare.  

 
 

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


