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ședințelor Comisiei din zilele de 14 și 15 decembrie 2020 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 14 decembrie 2020 

Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 15 decembrie 2020 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în 

România. PLx. 59/2020. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și 
Comisia pentru sănătate și familie. C.D. – Cameră decizională.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru 
adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a 
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar. PLx. 509/2020. Procedură 
de urgență. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice. C.D. – Cameră decizională.  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care 
beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora. PLx. 574/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia 
pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență. PLx. 639/2020. Procedură de urgență. C.D.- 
Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
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În ziua de luni, 14 decembrie 2020, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
documentare și studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei. 

La ședința Comisiei de luni, 14 decembrie 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, 
Cosma Lavinia-Corina, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș 
Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Șotcan Theodora, Vasilică Radu 
Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
 

Marți, 15 decembrie 2020 
 
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. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind protecția persoanelor cu boli și 
afecțiuni alergice în România (PLx. 59/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că acesta 
este un raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
sănătate și familie. Aceste două comisii au adoptat inițiativa cu amendamente admise, în 
care sunt cuprinse și observațiile Consiliului Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare instituirea cadrului normativ pentru protecția, siguranța vieții și respectarea, în 
condiții de egalitate și nediscriminare, a drepturilor persoanelor cu boli și afecțiuni alergice, 
precum și ale persoanelor care prezintă suspiciunea de a fi diagnosticate cu astfel de boli și 
afecțiuni. Soluțiile legislative vizează îmbunătățirea calității vieții și a integrării sociale a 
persoanelor care suferă de boli și afecțiuni alergice, diagnosticarea rapidă a persoanelor care 
prezintă suspiciune de boli și afecțiuni alergice, precum și creșterea nivelului de 
conștientizare a populației asupra gravității bolilor și afecțiunilor alergice. 

Domnul secretar de stat Alexandru Rădulescu a prezentat observațiile Ministerului 
Educației și Cercetării sunt legate de reglementările articolelor 2, 6 și 9, acolo unde 
sintagmele ”unități școlare” trebuie înlocuite cu sintagmele ”unități de învățământ 
preuniversitar”, iar sintagmele ” instituții de învățământ universitar” trebuie înlocuite cu 
sintagmele ”instituții de învățământ superior”.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că inițiativa este foarte 
bună și a propus adoptarea acesteia.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 
 

Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din 
Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 
pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea 
stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de 
învățământ preuniversitar (PLx. 509/2020).  
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Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că acesta 
este un raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, Comisie care a transmis un raport preliminar de adoptare în forma 
adoptată de Senat. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare 
completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Program pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea 
nr. 55/2018, cu completările ulterioare, în vederea redistribuirii produselor contractate și 
nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, 
anume fructe și/sau legume proaspete, lapte/produse lactate și produse de panificație, către 
organizații umanitare, unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-
socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza unei metodologii stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
           Domnul secretar de stat Florin Roșu Mareș  a precizat că această ordonanță a 
deblocat redistribuirea produselor contractate, iar, în prezent, este în lucru o hotărâre a 
guvernului prin care să se stabilească perioada de redistribuire a produselor.  
            Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a menționat că susține proiectul legislativ 
deoarece aceste produse contractate sunt perisabile, iar ideea redistribuirii este foarte bună.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și 
unele măsuri de distribuire a acestora (PLx. 574/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că acesta 
este un raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. Cele două comisii au transmis un raport 
preliminar de adoptare a proiectului de Lege, cu un amendament. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educațional, precum și stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate 
de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni: acordarea de sprijin educațional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, asistență tehnică. Aceste 
măsuri se vor aplica pentru trei grupuri țintă: copiii cei mai dezavantajați din învățământul 
preșcolar, copiii cei mai dezavantajați din învățământul primar și copiii cei mai 
dezavantajați din învățământul gimnazial. Valoarea nominală a tichetului este de 500 lei/an. 
Se va actualiza prin Hotărâre de Guvern cu cel puțin 90 zile înainte de a se încheia anul 
calendaristic, pentru anul calendaristic următor. Acordarea tichetelor se face de către 
Ministerul Fondurilor Europene, prin structură de specialitate - se introduce Schema 
Națională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați (S.N.S.E.D.). Contravaloarea 
tichetului social pe suport electronic reprezintă venit neimpozabil - conform Codului fiscal. 

Domnul secretar de stat Alexandru Rădulescu a menționat că este important să se 
adopte măsuri pentru sprijinirea elevilor defavorizați, pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educațional. Beneficiarul acestor măsuri este Ministerul Fondurilor 
Europene. Fondurile nerambursabile provin din Programul Operațional Ajutorarea 



4 
 

Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD), iar valoarea unui tichet este de 500 de lei pe 
an.  

Doamna director general adjunct Augusta Braic a precizat că Ministerului Afacerilor 
Interne are calitatea de organizație parteneră, prin instituțiile prefectului. Ministerul susține 
adoptarea ordonanței de urgență în forma prezentată.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PLx. 639/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul 
de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru elaborarea Planului 
Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. 
Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic 
naţional/local din următoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a 
solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi 
desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura pentru mobilitate urbană, 
regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale,   
înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi 
tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a 
energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din domeniul sănătăţii publice; 
infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura de apă-
canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, modernizare/extindere/ 
reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat 
cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de 
alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane.  

Domnul secretar de stat Rădulescu Alexandru a menționat că Ministerului Educației 
și Cercetării susține proiectele de infrastructură ce conduc la dezvoltarea tuturor formelor de 
învățământ.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un amendament, introducerea unui 
articol 12 cu următorul conținut: ” PNRR va asigura o finanțare de 6% din Program pentru 
educație.” 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea 
formulată este binevenită și a susținut adoptarea amendamentului propus de domnul 
vicepreședinte Szabo Odon.  

Domnul deputat Anton Anton a precizat că este un amendament foarte bun și a 
propus ca acest amendament să conțină și o referire la domeniul cercetare. Fondurile 
neramburabile care se pot obține trebuie să fie redirecționate atât către învățământ, cât și 
către cercetare.  

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți și doamna deputat Mihaela Huncă au 
susținut amendamentul domnului vicepreședinte Szabo.  

Amendamentul propus a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
           Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil cu 
amendamentul admis asupra proiectului legislativ.   
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           În încheierea ședinței, la punctul Diverse, domnul președinte prof. dr. ing. Sorin 
Mihai Cîmpeanu a prezentat un raport de activitate al Comisiei și a mulțumit tuturor 
membrilor pentru colaborare.  
 Membrii Comisiei au mulțumit, pe rând, colegilor pentru buna colaborare. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării  
  -    Rădulescu Alexandru - secretar de stat.  
           Din partea Ministerului Agriculturii 

- Florin Roșu Mareș - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Afacerilor Interne 
 - Augusta Braic - director general adjunct în cadrul Direcţiei Generale pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
 

La ședința Comisiei de marți, 15 decembrie 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, Cosma Lavinia-Corina, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, 
Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Șotcan Theodora, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La ședința Comisiei a absentat doamna deputat  Turcan Raluca. 
 
 
 
 

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

  


