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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 04, 05 și 06 februarie 2020 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 04 februarie 2020 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență  a  Guvernului nr. 79/2019 
privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. PLx. 673/2019. 
Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență  a  Guvernului nr. 58/2019 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx 427/2019. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost 
aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale 
pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România. PLx 511/2019. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 05 și joi, 06 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 04 februarie 2020 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof. dr. ing. Sorin Mihai 

Cîmpeanu, președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență  a  

Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor 
termene (Plx. 673/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că inițiativa 
legislativă are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene prevăzute de Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Dragoș Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, 
a precizat că Ministerul susține inițiativa legislativă în forma prezentată, deci nu susține 
adoptarea celor două amendamente propuse. În contextul observării unor probleme de eficiență, 
funcționalitate și de neclaritate sau vid legislativ în domeniul politicilor educaționale, Ministerul 
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a inițiat acest proiect de act normativ ce propune menținerea acreditării școlilor doctorale până la 
realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, astfel încât 
acestea să poată organiza examene de finalizare a studiilor doctorale și să poată emite diplome și 
titluri universitare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterii proiectului de lege  
până ce planul cadru va ajunge în dezbatere publică, pentru a se clarifica situația 
amendamentelor. Totodată, a propus elaborarea unei solicitări către Biroul Permanent privind 
prelungirea termenului constituțional de dezbatere şi adoptare de la 30 la 60 de zile. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost susținută și de domnii deputați Camelia 
Gavrilă și Sorin Dan Moldovan.   

Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus la vot cele două 
propuneri. Comisia, cu 20 de voturi pentru și o abținere, a adoptat cele două propuneri și s-a 
hotărât amânarea dezbaterilor. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență  a  Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative (PLx 427/2019).  

Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că acesta este un raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială, iar raportul preliminar transmis de Comisia 
de muncă conține un amendament referitor la Ordonanța 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, cu modificările și 
completările ulterioare. Având în vedere că problema a fost rezolvată prin adoptarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.1/2020, amendamentul nu mai are obiect și a propus respingerea 
acestuia.  

 S-a supus la vot propunerea de adoptare în forma inițiatorului. Comisia, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, a adoptat un raport de adoptare asupra proiectului legislativ.  

 
S-a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din 
România (PLx. 511/2019).  

Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare 
Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.338/2018, în scopul asigurării coerenţei programelor de formare în conformitate cu strategia 
Autorităţii, dar şi cu programele de formare iniţiate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. De 
asemenea, se preconizează înfiinţarea a opt birouri regionale în zonele de dezvoltare din 
România. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
consideră că acest proiect de Lege nu mai are obiect deoarece prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 68/2019 Autoritatea a fost preluată în structura Ministerului, urmând să se creeze 
o direcție de învățământ dual în cadrul Direcției generale de învățământ preuniversitar.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea proiectului de lege dat fiind 
faptul că a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 și Hotărârea Guvernului 
nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a susținut că proiectul trebuie respins și pentru că 
acesta nu indică sursa de finanțare, nu s-a efectuat un studiu de impact privind estimarea 
numărului de beneficiari și eventualul efort bugetar, se mărește birocrația în mod nejustificat, iar 
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măsurile propuse nu răspund nevoilor pieței din perspectiva valorificării durabile a 
învățământului dual, activitatea agenției se suprapune cu activitatea instituțiilor responsabile cu 
formarea profesională prevăzute în Legea nr.1/2011.  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că sistemul dual poate fi o 
alternativă, care nu trebuie idealizată, fiindcă există situații când agentul economic nu are 
aceeași disponibilitate de a se implica.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că este important să nu fie doar la 
nivel declarativ susținerea sistemului de învățământ dual și a propus ca, după înființarea acestei 
direcții, reprezentanții săi să fie invitați la ședința Comisiei pentru a prezenta strategia și 
viziunea cu privire la dezvoltarea învățământului profesional. De asemenea, doamna 
vicepreședinte Florica Cherecheș a reamintit că data de 11 martie a fost declarată Ziua națională 
a meseriilor și, conform prevederilor legale, cu o lună înainte de această dată, se încep activități 
de promovare a învățământului dual și profesional.  

Domnul președinte prof. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a supus votului propunerea de 
respingere. Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea unui raport de 
respingere asupra proiectului de lege. 

 
La punctul II-Diverse, domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus ca dezbaterea 

privind consumul de droguri în rândul tinerilor să aibă loc pe data de 03 martie 2020.  
Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a subliniat că este inițiatorul unei legi privind 

măsurile de combatere a consumului de droguri și dorește să facă parte din echipa de organizare 
a dezbaterii. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu data propusă și componența comitetului de 
organizare.  

 
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
Din partea Ministerul Educației și Cercetării  
- Dragoș Rădulescu - secretar de stat. 
 
La ședința Comisiei de marți, 04 februarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-Corina 
Cosma, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan 
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin 
Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Romeo 
Nicoară, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
În zilele de miercuri, 05 februarie și joi, 06 februarie 2020, lucrările Comisiei au avut 

pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei. 

La ședința Comisiei de miercuri, 05 februarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-Corina 
Cosma, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan 
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin 
Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei a absentat doamna deputat Turcan Raluca. 
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La ședința Comisiei de joi, 06 februarie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Lavinia-Corina Cosma, Georgescu Laura, 
Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte și Turcan 
Raluca. 

 
 

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

  


