
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 29 iunie 2020 
Nr. 4C-11/292 

 
PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 22 și 23 iunie 2020 
 
 

În ziua de luni, 22 iunie 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
                                 

Marți, 23 iunie 2020 
 

La lucrările ședinței au fost toți cei 25 de membri ai Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general 
Din partea inițiatorilor  
- deputat Lia Olguța Vasilescu 
Din partea Asociației Părinților Isteți Itsy Bitsy 
- Nadia Tătaru  
Din partea Point Public Affairs 

  - Adelina Țînțariu - consultant. 
    
 Ordinea de zi a ședinței Comisiei a fost următoarea: 

Luni, 22 iunie 2020 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 23 iunie 2020 
I. RAPOARTE 

1. Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată 
în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României. Plx. 
365/2019/2020. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

2. Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 418 din 
03 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 31 iulie 2019. 
PLx. 73/2018/2019. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – 
Primă Cameră sesizată. 

3. Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc. 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.118 din 19 martie 2018, publicată 
în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018. Plx. 464/2017/2018. 
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Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

4. Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați 
pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor. Plx. 323/2020. Procedură de urgență. 
Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 344/2020. Procedură de urgență. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

6. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011. Plx. 272/2020. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

II. 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 început cu Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României 
(Plx. 365/2019/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a  precizat că Legea are 
ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii gradului de siguranță în mediul 
școlar prin abordarea proactivă a provocărilor generate de fenomenul bullying în societate, 
precum și acordarea consilierii psihologice antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din 
unitățile de învățământ, dar și sancționarea comportamentelor de tip bullying. 

Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, în calitate de inițiator, a explicat că este în 
vigoare o lege care definește bullying-ul, dar o parte din ONG-urile care accesează fondurile 
europene au constatat că definiția nu este completă astfel încât întâmpină dificultăți în 
absorbția de fonduri europene. Inițiativa este una transpartinică, a fost lucrată împreună cu 
Blocul Național Sindical, cu cele mai reprezentative ONG-uri în domeniu din România, cu 
Asociația Telefonul Copilului, care este îndreptățită să primească fonduri și care îndeplinesțe 
o sarcină ce ar trebui să revină statului.  

Doamna secretar de stat Ioana Lazăr a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține Cererea de reexaminare și menținerea definiției în vigoare. Comparând cele două 
definiții, s- a constatat că în reglementarea propusă prin Legea supusă reexaminării nu se mai 
asigură o definire completă a noțiunii de bullying, fiind ignorate aspectele de discriminare și 
excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, 
religie, categorie socială sau de o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau 
orientarea sexuală, caracteristicile personale, care ar putea fi asociate bullying-ului. Totodată, 
noua definiție exclude un fenomen din ce în ce mai răspândit între tineri, respectiv bullying-
ul cibernetic. Astfel, prin modificările aduse de noua definiție se restrânge domeniul de 
aplicare al legii asupra unor acțiuni, ceea ce contravine obiectivului acestei legi, respectiv 
acela de a crește nivelul de siguranța fizică și psihică în unitățile de învățământ și în toate 
spațiile destinate educației și formării profesionale. 

Doamna Nadia Tătaru, reprezentant al Asociației Părinților Isteți Itsy Bitsy, a susținut 
că este bine ca definiția aflată deja în vigoare să se păstreze. Asociația Părinților Itsy Bitsy a 
inițiat, în urmă cu trei ani, o mișcare strategică națională de prevenire și combatere a bullying-
ul, unde au fost invitate toate părțile interesate în domeniu și unde s-a formulat o definiție 
acoperitoare a bullying-ului. Această definiție se regăsește în legislația actuală printr-o lege 
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promulgată în luna noiembrie 2019. Între timp au fost adoptate și normele metodologice, iar 
acum se lucrează la ghidurile care prevăd aplicabilitatea pe criterii de vârstă școlară a 
copilului, așa încât la începutul anului școlar, în septembrie 2020, să se poată aplica aceste 
norme pentru un mediu mult mai securizat pentru copii.  

Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu a subliniat că noua definiție a bullying-ului este 
mult mai complexă și permite absorbția de fonduri europene. Normele metodologice vin în 
completarea definiției vechi, incomplete.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că este de apreciat 
implicarea ONG-urilor pe un tărâm complex, cu foarte multe aspecte ale psihologiei, ale 
psihopedagogiei. Doamna vicepreședinte a precizat că o lege nu este un tratat de psihologie, 
aceasta trebuie să aibă flexibilitate, suplețe și, în același timp, eficiență, mai ales când este 
vorba de corelarea cu accesarea de fonduri europene. Doamna vicepreședinte a susținut 
adoptarea inițiativei în forma propusă de inițiatori. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că noua definiție exclude din 
conceptul de bullying un fenomen din ce în ce mai răspândit între tineri, respectiv, bullying-
ul cibernetic. Definiția în vigoare este mult mai complexă și nu lasă loc de interpretări. În 
Cererea de reexaminare se face referire doar la punctul 8, în sensul redefinirii fenomenului de 
bullying, restul propunerilor din inițiativă rămân neschimbate.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus adoptarea Cererii de reexaminare. 
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, 

adoptarea Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii cu amendamente admise. 
 
Ședința a continuat cu Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul educației, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 418 din 03 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 636 din 31 iulie 2019 (PLx. 73/2018/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a explicat că în sesizarea 
de neconstituționalitate se afirmă că Legea pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul educației a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 147 alin. (2) și 
(4) din Constituție, întrucât în forma Legii transmise la promulgare, Parlamentul a adoptat o 
serie de reglementări care sunt contrare și exced limitele deciziei Curții. Parlamentul a 
eliminat unele texte, a adăugat unele noi și a operat modificări, fără ca acestea să fi făcut 
obiectul sesizării de neconstituționalitate și, în mod evident, contrar soluției dispuse de către 
instanța constituțională. Astfel, anumite texte din Legea criticată au fost eliminate, deși 
acestea au fost declarate constituționale, altele au fost modificate, deși acestea nu au făcut 
obiectul sesizării de neconstituționalitate, iar o serie au fost introduse fără ca acestea să aibă 
vreo legătură cu forma inițială a legii sau să se fi regăsit în conținutul său. În concluzie, Curtea 
a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că 
dispozițiile art. I pct. 1-6 sunt neconstituționale. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au propus adoptarea unui raport de 
adoptare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
educației, cu amendamente admise. 

 
Lucrările au continuat cu Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic 

II. Rákóczi Ferenc, reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.118 din 19 
martie 2018, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018 
(Plx. 464/2017/2018). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că în 
sesizarea de neconstituționalitate se menționează că Legea trimisă spre promulgare 
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reglementează o situație particulară, aflată în competența exclusivă a autorităților 
administrației publice locale, adoptarea ei încălcând principiul separației și echilibrului 
puterilor în stat. Reglementarea se face dincolo de voința autorității administrației publice 
locale competente care, în mod legal și în limitele sale de competență decizională, nu a adoptat 
o hotărâre de consiliu local pe baza datelor cunoscute în plan local care să justifice 
oportunitatea și legalitatea înființării acestui liceu. Astfel, prin această lege se trece peste 
voința autorității administrației publice locale, legal exprimată prin respingerea repetată în 
cadrul ședințelor Consiliului local Târgu Mureș a unei astfel de inițiative. De asemenea, prin 
adoptarea Legii s-ar crea un precedent neconstituțional. În urma examinării, Curtea 
Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate și, prin Decizia nr.118/2018, 
definitivă și general obligatorie, a constatat că Legea este neconstituțională. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că se va abține la vot, deoarece inițiativa 
aparține Grupului parlamentar al UDMR.  

Comisia, cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, a propus adoptarea unui raport preliminar 
de respingere a Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi 
Ferenc, declarată neconstituțională. 

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru sprijinirea părinților și a 

operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor (Plx. 
323/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare redeschiderea grădinițelor, centrelor 
educaționale acreditate și autorizate până la 11 martie 2020, cu condiția respectării normelor 
sanitare în vigoare pe perioada vacanței de vară, în funcție de nevoi, dar și de evoluția crizei 
sanitare. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu susține adoptarea propunerii legislative. În spațiul public se discută despre necesitatea 
prelungirii stării de alertă după data de 15 iunie, concomitent cu instituirea unor noi măsuri 
de relaxare care ar putea viza, printre altele, redeschiderea after-school-urilor, a creșelor și a 
grădinițelor private. În situația în care starea de alertă nu s-ar prelungi, menținerea măsurii 
suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului 
școlar/universitar 2019-2020 dispusă pe durata stării de alertă, își înceteaza aplicabilitatea. În  
temeiul acestei prevederi, a fost emis Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al 
ministrului sănătății nr.4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul 
de învățământ în contextual instituirii stării de alertă pe teritoriul României. Obiectivul vizat 
prin propunerea legislativă ar putea fi instituit la nivel de lege, doar dacă se intervine asupra 
art. 38 alin.(1) din Legea nr.55/2020. În caz contrar, soluția dorită de inițiatori, se poate 
materializa fie prin modificarea Ordinului comun nr. 4266/840/2020, fie prin adoptarea unui 
nou ordin comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății. 

Doamna deputat Cristina-Ionela  Iurişniţi, în calitate de inițiator, a propus un 
amendament care armonizează textul cu observațiile Consiliului Legislativ. 

Doamna  vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că se va abține la vot și 
a explicat că, în contextul în care inițiativele legislative parcurg destul de mult pe fluxul 
legislativ, la acest moment,  propunerea legislativă și-a pierdut obiectul de reglementare. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că inițiativa, chiar și completată, are 
probleme de constituționalitate, fiind discriminatorie.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 8 
abțineri, respingerea propunerii legislative. 
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Ședința a continuat cu dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 344/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
gratuității transportului local și județean pentru elevi, menționându-se că acesta se realizează 
prin subvenționarea de către unitatea administrativ-teritorială care a delegat/gestionează 
serviciul public către operatorul de transport. De asemenea, se garantează dreptul la gratuitate 
și elevilor din învățământul privat. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu susține propunerea legislativă, deoarece cadrul legal pe componenta de finanțare este clar 
stabilit în actuala formă a dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Astfel, modificările aduse, aduc un dezechilibru pe componenta de 
finanțare, pentru că transportul local este finanțat în proporție de 50% din bugetul Ministerului 
Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, și 50% din 
bugetele autoritățile publice locale. Prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, acest mecanism 
de finanțare funcționează bine în momentul de față. Totodată, transportul județean are un alt 
mecanism de finanțare și intră în sfera de competența a Ministerului Transportului. În prezent 
există un cadru legal optim pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, atât pentru 
transportul local, cât și pentru cel interjudețean, cel intrajudețean, motiv pentru care, această 
propunere legislativă nu aduce niciun plus valoare cadrului legal deja existent.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a susținut inițiativa și a 
precizat că, în prezent, legislația privind transportul elevilor nu este corect reglementată, 
întrucât există diferențe între potențialul de susținere a transportului gratuit pentru elevi din 
partea administrațiilor publice locale.   

Doamna  vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut demersul legislativ, 
conținutul fiind extrem de consistent, iar problema transportului elevilor fiind ridicată în 
nenumărate contexte. 
 Comisia a propus, cu 16 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 
Educației Naționale nr.1/2011 (Plx. 272/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare care vizează completarea art.74 și art.77 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu norme ce prezintă caracter de 
excepție, în vederea instituirii posibilității ca, în anumite situații, enumerate expres, Ministerul 
Educației și Cercetării să poată prevederea înlocuirea probele stipulate pentru organizarea 
evaluării naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, și, respectiv, a examenului național de 
bacalaureat cu echivalarea mediilor anilor de studii aferenți fiecărui tip de examen sau cu 
mediile la numite discipline. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
nu susține adoptarea propunerii legislative, examenele naționale fiind deja în curs de 
desfășurare. Existând un cadru legal în vigoare, propunerea nu mai are obiect. 

Comisia, cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, a propus, respingerea propunerii 
legislative. 

 
PREȘEDINTE 

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