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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 08 și 09 iulie 2020 
 

Miercuri, 08 iulie 2020  
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 20 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei, fiind absenți 5 deputați:  
 - domnul deputat Biro Zsolt Istvan - Grupul Parlamentar al UDMR 
 - doamna deputat Lavinia Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR 
 - doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Dan Răzvan Rădulescu - 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. 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Miercuri, 08 iulie 2020 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 254/2020. Raport. Termen: 16 iunie 2020.  
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației 

naționale. Plx. 255/2020. Raport. Termen: 16 iunie 2020.  
3. Propunere legislativă privind digitalizarea învățământului românesc. Plx. 

275/2020. Raport. Termen: 23 iunie 2020.  
4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

1/2011. Plx. 377/2020. Raport. Procedură de urgență.  
II. DIVERSE 

Joi, 09 iulie 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

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. 
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Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că toate cele 
patru inițiative - propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 (Plx. 254/2020), propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii 1/2011 a educației naționale  (Plx. 255/2020), propunerea legislativă 
privind digitalizarea învățământului românesc (Plx. 275/2020) și propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 377/2020) - au 
același obiect de reglementare, și anume asigurarea, din bugetul de stat, a cheltuielilor 
pentru achiziționarea de dispozitive electronice pentru accesul la activitățile didactice în 
modul on-line pentru elevi, dar și pentru întreg personalul didactic care desfășoară activitate 
de predare. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, având în vedere faptul că cele patru inițiative legislative au același 
obiect de reglementare, se va întocmi un singur raport, urmând ca una dintre inițiative să fie 
adoptată și să preia ca amendamente prevederi din celelalte trei, iar restul să fie respinse. 
Totodată, trebuie avute în vedere prevederile Legii nr. 109/2020, adoptată în data de 09 iulie 
2020, prin care se stabilește că Ministerul Educației și Cercetării asigură, la cerere, fiecărui 
cadru didactic și fiecărui elev, din învățământului preuniversitar, un dispozitiv - laptop sau 
tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning. 

Având în vedere aspectele semnalate, doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia 
Gavrilă a propus să se realizeze un singur raport, păstrând ca bază prima propunere depusă 
din punct de vedere cronologic, anume Plx. 254/2020. Pe cale de consecință, celelalte 
inițiative se vor respinge.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a solicitat punctul de vedere al Ministerului 
Educației și Cercetării. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a subliniat că Ministerul a transmis puncte de 
vedere cu privire la aceste inițiative și a precizat că trebuie respectate prevederile legale, 
fiind necesară abordarea unitară a celor patru propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să 
rețină ca inițiativă de bază și să propună spre adoptare Plx. 254/2020, în care se pot prelua 
ca amendamente prevederi din Plx. 255/2020, Plx. 275/2020 și Plx. 377/2020. Pe cale de 
consecință, pentru Plx. 255/2020, Plx. 275/2020 și Plx. 377/2020 se va formula propunere 
de respingere. 

Având în vedere că o parte din membrii Comisiei sunt inițiatori la una dintre 
propunerile legislative propuse spre respingere, din prevederile căreia se preiau 
amendamente, domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca membrii Comisiei să fie 
coinițiatori ai Plx. 254/2020 și a solicitat să fie contactat domnul deputat Ion Dîrzu, 
inițiatorul acestei propuneri, pentru a se obține acordul dânsului, conform prevederilor 
legale.   

Din discuția avută în timpul ședinței cu domnul deputat Ion Dîrzu, a rezultat că 
domnia sa este de acord cu propunerea domnului vicepreședinte Szabo Odon. Prin urmare, 
cu unanimitatea voturilor celor prezenți, s-a decis înaintarea unei adrese către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților, semnată de domnul prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, în numele deputaților membrii ai Comisiei, prin care se va solicita aprobarea 
includerii membrilor Comisiei ca și coinițiatori ai Plx. 254/2020. 

Pe parcursul dezbaterilor, s-au analizat cele patru inițiative și s-a decis formularea 
unor amendamente, ce au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea propunerii 
legislative  pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 
254/2020) cu amendamente admise și respingerea propunerii legislative pentru 
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modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale (Plx. 255/2020), propunerii 
legislative privind digitalizarea învățământului românesc (Plx. 275/2020) și propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 
377/2020). 
 

În ziua de joi, 09 iulie 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

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