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PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei din ziua de 09 iunie 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 Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL 
- domnul deputat Rădulescu Dan Răzvan - Grupul parlamentar al USR 
- 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 Afacerilor Interne 

 - comisar șef de poliție Valentin Minoiu - director general.  
  

 Ordinea de zi a ședinței Comisiei a fost următoarea: 
Marți, 09 iunie 2020 - ședință on-line  

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 

PLx. 287/2020.  
2. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Plx. 338/2020.  
II. RAPORT 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.PLx. 306/2020. Procedură de 
urgență. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine public și siguranță națională.  

III. DIVERSE 
 

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 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul polițistului (PLx. 287/2020).  
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Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că inițiativa 
legislativă a fost dezbătută în ședința din data de 2 iunie 2020 și amânată pentru a se formula 
amendamente în sensul găsirii celei mai bune formulări a textului. Domnul președinte 
prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că pe lângă amendarea textului Legii nr. 
360/2002 este necesară și modificarea Ordinului MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților. Art. 1 din Ordin prevede că 
”mobilitatea academică reprezintă dreptul studenților și al studenților doctoranzi de a li se 
recunoaște creditele transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ 
superior acreditate/autorizate provizoriu din țară sau din străinătate sau la alte programe de 
studii din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Mobilitatea poate fi internă sau 
internațională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învățământ.” 

Reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării și ai Ministerului Afacerilor Interne, 
respectiv doamna secretar general Ioana Lazăr și domnul comisar șef de poliție Valentin 
Minoiu, au susținut proiectul de lege cu modificările aduse prin amendamentele formulate de 
către membrii Comisiei. 

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

 
Ședința a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de 
noroc (Plx. 338/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.77/2009, în vederea stabilirii unor spații de protecție suplimentară a copiilor 
și tinerilor, față de activitatea de jocuri de noroc de tip slot-machine. 

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

Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx. 
306/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul instituirii procedurii admiterii 
prin repartiție a absolvenților învățământului liceal militar în instituțiile de învățământ 
superior militar, precum și al implementării standardelor ocupaționale care să ofere ocupații 
și calificări specifice. De asemenea, proiectul vizează redefinirea unor prevederi privind 
managementul instituțiilor de învățământ militar, în scopul creării unui cadru unitar, coerent 
și integrat de coordonare eficientă a formării și educației profesionale specifice, potrivit 
nevoilor structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. 
De asemenea, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a specificat că au 
fost depuse două amendamente asupra proiectului ordonanței, la art. 238 și 245 din lege astfel 
încât, pregătirea psihopedagogică să includă și competențe digitale pentru organizarea 
procesului de învățământ în modul on-line. 

Doamna secretar de stat Ioana Lazăr a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține proiectul de lege și a explicat că rațiunea obiectivă a admiterii prin repartiție a 
absolvenților învățământului liceal militar în instituțiile de învățământ superior militar și a 
implementării standardelor ocupaționale care să ofere ocupații și calificări specifice este 



3 
 

determinată de utilizarea eficientă a resursei existente în condițiile dificultăților de recrutare 
și selecție generate de măsurile cu caracter excepțional impuse la nivel național, în 
concordanță cu nevoile concrete ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii 
publice și securității naționale. Redefinirea unor prevederi privind managementul instituțiilor 
de învățământ militar creează un cadru unitar, coerent și integrat de coordonare eficientă a 
formării și educației profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din sistemul național 
de apărare, ordine publică și securitate națională. Se impune reglementarea într-o manieră 
clară, precisă și previzibilă a situației instructorilor militari, de informații și de ordine publică, 
categorie de personal cu o importanță deosebită în pregătirea militară și de specialitate a 
elevilor, studenților și cursanților din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate 
națională. Neadoptarea modificărilor legislative propuse ar avea efecte negative pe termen 
scurt și mediu asupra pregătirii resursei umane calificate, ceea ce ar conduce la diminuarea 
capacităților operaționale ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate 
națională. 

Domnul comisar șef de poliție Valentin Minoiu a menționat că Ministerul Afacerilor 
Interne susține ordonanța și a explicat importanța instructorilor ce ocupă funcții de ordine 
publică și au rolul de a asigura suportul practic în procesul educațional. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a cerut lămuriri Ministerului 
Educației și Cercetării cu privire la statutul instructorilor care devin personal didactic asimilat. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a explicat că au existat multe discuții din punct 
de vedere tehnic în ceea ce privește statutul instructorilor la care se face referire în conținutul 
proiectului, având în vedere rolul acestora în cadrul instituțiilor de învățământ cu specific 
militar. Conform prevederilor ordonanței, aceștia sunt asociați cadrelor didactice numai din 
punct de vedere salarial.  

Domnul deputat Anton Anton nu a fost de acord cu faptul că în instituțiile de 
învățământ superior militar de informații și ordine publică instructorii au un reprezentant în 
Senatul universitar, având în vedere că sunt considerați cadre didactice, și nu este de acord ca 
instructorii să fie asimilați cadrelor didactice. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că inițiativa ridică probleme serioase. 
Există o ruptură de logică în ceea ce privește Ordonanța de urgență nr.79/2020 în sensul că, 
dacă instructorii sunt asimilați cadrelor didactice, atunci nu au nevoie de loc separat în Senatul 
universitar. Pe de altă parte, trebuie asimilați fiindcă pot avea studii medii și nu pot fi declarați 
profesori universitari altfel și nu pot candida dacă nu au studii superioare. Dacă era vorba doar 
de salarizarea instructorilor, ar fi trebuit modificată Legea salarizării în acest sens. Domnul 
vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru  a se primi 
clarificări și lămuriri suplimentare. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că, în România, 
fiecare cadru didactic universitar trebuie să aibă studii doctorale, nu numai studii universitare.  

Doamna  vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut propunerea de amânarea a 
proiectului de lege, pentru că în forma actuală nu este clară, deși în cuprinsul ei, inițiativa 
aduce precizări bune și necesare. Ideea asimilării instructorilor cu cadrele didactice comportă 
discuții și este bine ca inițiativa să fie regândită, reformulată. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterii 
proiectului de lege. 
 
 La punctul III Diverse, domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a 
menționat că Biroul Permanent a hotărât, în ședința din data de 3 iunie 2020, desesizarea 
Comisiei cu patru proiectele de lege care vizează domeniul sportului, respectiv proiectul de 
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Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 
219/2019), proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000 (PLx. 381/2019), proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 432/2019) și proiectul de Lege pentru 
modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 299/2020). 
Acestea au fost transmise spre dezbatere în fond Comisiei speciale a Camerei Deputaților 
pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor  legislative în materia sportului 
organizat în România. 
  
 
 

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