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 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Decretul Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României nr.240 din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

311 din 14 aprilie 2020.  Aviz comun cu Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a 

Senatului. 
 

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.  
 

           Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat Decretul 

nr.240/2020 care are ca obiect de reglementare prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul 

României, instituită prin Decretul nr.195/2020, pe o durată de 30 zile, începând cu data de 15 

aprilie 2020, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului 
consecințelor, prin stabilirea de măsuri de prima urgență cu aplicabilitate directă şi imediată, 

dar şi cu aplicabilitate graduală. Pe durata stării de urgență nou instituite, se mențin măsurile 

dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr.195/2020, în măsura în 

care prin noul decret nu se dispune altfel. Pe durata stării de urgență, conform art. 77- 81, 

Capitolul X - Domeniul educație și cercetare, sunt prevăzute următoarele: suspendarea tuturor 

activităților didactice ce impun prezența fizică a ante-preșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și 

studenților în unitățile și instituțiile de învățământ; desfășurarea activităților din planurile de 

învățământ, pentru învățământul preuniversitar, în format online,  în măsura posibilităților, 

urmând ca modul de recuperare a elementelor neparcurse pe această perioadă să fie stabilit de 

către Ministerul Educației și Cercetării; utilizarea de metode didactice alternative de predare-
învățare-evaluare, în format online, de către instituțiile de învățământ superior din sistemul 

național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic 

și cu asumarea răspunderii publice; organizarea și desfășurarea activităților didactice și/sau de 

cercetare, nerealizate în această perioadă, din planurile de învățământ, se stabilește de către 

fiecare instituție de învățământ superior, în baza autonomiei universitare, iar activitățile 
didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare, care impun interacțiunea 
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nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare să fie 

recuperate după încetarea stării de urgență; finanțarea din fonduri publice a proiectelor de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare cu impact asupra limitării efectelor 

pandemiei COVID -19, competițiile de propuneri de proiecte demarate în perioada stării de 
urgență se vor desfășura în procedura accelerată și simplificată, stabilită de Guvern. 

 Totodată, domnul președinte Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat că este important faptul 

că au fost cuprinse aspecte referitoare la educație în decret și a precizat că la nivelul 

Ministerului Educației Naționale se lucrează la elaborarea unei ordonanțe de urgență care să 

vină cu elemente de completare a modului de aplicare al decretului. Prevederile Decretului 
împreună cu cele două ordine de ministru în vigoare și cu această ordonanța ar trebui să creeze 

cadrul legat necesar pentru o bună funcționare a sistemului de învățământ în această perioadă 

de criză. De asemenea, a precizat că susține validarea Decretului. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că Decretul semnalează pe 

de o parte starea de îngrijorare și preocupare pentru sănătatea publică, iar pe de altă parte spune 
că sunt chestiuni economice ce necesită un set de măsuri mai coerente. Există decalaje foarte 

mari între posibilitățile elevilor, între școli, mai ales în zona preuniversitară, însă având în 

vedere faptul că sunt prioritare interesul copilului și al elevului, sănătatea profesorilor și a 

elevilor, va susține prelungirea stării de urgență și va vota pentru un aviz favorabil asupra 

Decretului. 
Doamna deputat Mihaela Huncă a subliniat că este de acord cu menținerea stării de 

urgență, însă din cauza faptului că la art.78 nu sunt cuprinse măsuri clare a menționat că se va 

abține la vot.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a precizat că este nevoie de o atenție sporită 
pentru această perioadă de criză, susținând că proiectul Euro 200, care este un proiect menit să 

înlăture inechitățile dintre elevi, trebuie actualizat, iar banii alocați fiecărui elev deoarece suma 

de bani alocată este insuficientă. 

Domnul deputat Anton Anton a subliniat că aceste aspecte ar fi trebuit reglementate și 

fără să existe o stare de urgență. Digitalizarea a fost necesară și înainte, dar nu s-a realizat. Este 
adevărat că există școli unde sunt dificultăți, unde nu există dotări. Dar sunt foarte multe școli, 

majoritatea, unde se realizează această predare online cu succes. Inexistența tabletelor și a 

laptopurilor pentru fiecare elev și student este o scuză. Toată lumea are telefoane inteligente, 

care folosesc în alte scopuri. Problema este de fapt necesitatea educării riguroase a cadrelor 

didactice. Mulți elevi și studenți știu să folosească tehnologia, de multe ori mai bine decât 
profesorii lor. A menționat că se va abține de la vot.  

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a menționat că nu este 

ușor să vorbești în fața unei camere care înregistrează, nu toți profesorii sunt pregătiți să facă 

acest lucru, presupune un efort major și un alt limbaj. Este foarte diferită predarea de la catedră 

de cea din fața unei camere de luat vederi, când nu ai elevii/studenții în față să le vezi reacțiile. 

Poate profesorii ar trebui să facă un curs care să îi ajute pentru a putea preda în astfel de situații.  

           În urma dezbaterilor, Comisia a avizat favorabil Decretul Președintelui României 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României nr.240/2020, cu 18 voturi pentru 

aviz favorabil și 2 abțineri. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că Decretul a fost 
avizat favorabil de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului, cu 

unanimitate de voturi. Astfel avizul comun favorabil a întrunit 29 voturi pentru și 2 abțineri. 

   

La ședința Comisiei de miercuri, 15 aprilie 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, Boboc 
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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, Teiș Alina, Șotcan Theodora, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Biro 
Zsolt-Istvan, Șarapatin Elvira, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin. 

 

 

PREȘEDINTE 

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


