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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 07, 08, 09 și 10 septembrie 2020 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 07 septembrie 2020 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 

din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și 
modificările ulterioare. Plx. 434/2020. Procedură de urgență. Raport. Termen: 06 august 
2020. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele 
măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 456 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 30 iulie 2020. PLx. 673/2019/2020. 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 07 septembrie 2020. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 452 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 8 iulie 2020. PLx. 237/2012/2020. Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 09 septembrie 2020.  C.D. – 
Primă Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. PLx. 352/2020. Procedură de 
urgență. Aviz. Termen: 15 iunie 2020.  C.D. -Cameră decizională.  

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri bugetare. PLx. 491/2020. Aviz comun cu Comisia pentru învățământ a 
Senatului. Termen: 10 septembrie 2020. C.D.+S - Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. PLx 446/2020. Procedură de urgență. 
Aviz. Termen: 03 septembrie 2020. C.D. – Cameră decizională. 
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4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. PLx. 
441/2020. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 03 septembrie 2020. C.D. – Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
Marți, 08 septembrie 2020 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. PLx.510/2020. Procedură 
de urgență. Raport. Termen: 08 septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

Miercuri, 09 septembrie 2020 
Joi, 10 septembrie 2020 

Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Luni, 07 septembrie 2020 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof. dr. ing. Sorin Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învățământ. 

  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, proiect care a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbatere și 
la Camera Deputaților. Pe cale de consecință, a propus ca în momentul în care Comisia noastră 
va fi sesizată cu acest proiect de lege, să se introducă pe ordinea de zi în regim de urgență, fiind 
o inițiativă care vine în sprijinul desfășurării activității, mai ales la început de an școlar. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 
2011 cu completările și modificările ulterioare (Plx. 434/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 44 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările, cu privire la mecanismul de finanțare pentru 
învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, inițiator, a explicat că inițiativa legislativă 
modifică și completează Legea educației naționale cu privire la mecanismul de finanțare pentru 
învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior. Propunerea este complementară Strategiei naționale pentru învățământ terțiar 2015-
2020, ambele promovând învățământul terțiar ca motor al creșterii economice, bazate pe 
cunoaștere, forță de muncă calificată în corelație cu piața muncii. Absolventul de liceu fără 
diplomă de bacalaureat va avea o nouă șansă, aceea de a-și finaliza studiile, de a câștiga o 
calificare, experiență profesională și vechime în muncă, de a-și îmbunătăți șansele să promoveze 
examenul de bacalaureat și de a se autoîntreține parțial sau total. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că punctul de vedere al Ministerului 
este unul negativ, argumentând că dispozițiile propuse pentru modificare sunt redundante din 
perspectiva conținutului în vigoare din Legea nr. 1/2011. 
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Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că este împotriva adoptării 
acestei propuneri legislative, deoarece nu este potrivită pentru structura învățământului 
românesc așa cum este acesta la momentul actual. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că, în învățământul 
universitar, punctele de vedere sunt împărțite. Atâta vreme cât o universitate poate să înființeze 
inclusiv grădinițe, cât există universități care au înființat licee, nu este lipsit de importanță să 
înființeze colegii de învățământ terțiar non-universitar. Sunt patru universități în România care 
școlarizează studenți în domeniul medicinei veterinare, unde este nevoie de o infrastructură cu 
totul deosebită. Așadar, se pot înființa colegii de învățământ terțiar non-universitar, acolo unde 
există dotări, profesori, laboratoare și infrastructură educațională. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un amendament la art. 44 alin.(61). Suspus 
votului, amendamentul a fost respins cu 4 voturi pentru adoptare, 11 voturi împotrivă și 5 
abțineri.  
           În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva 
respingerii și 6 abțineri, respingerea propunerii legislative. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru 
prorogarea unor termene, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 456 din 24 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 676 din 30 iulie 2020 (PLx. 673/2019/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că Legea 
adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare aprobarea cu amendamente a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.79/2019, care viza inițial prorogarea termenelor prevăzute la articolul 
361 alin.(3) lit. b), c) și d) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și menținerea acreditării școlilor doctorale până la realizarea 
procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Legea a fost 
transmisă la promulgare în data de 01 mai 2020. La data de 04 mai 2020 a fost formulată de 26 
de senatori, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, o sesizare de 
neconstituționalitate a Legii transmisă spre promulgare, pe motive extrinseci și intrinseci, fiind 
criticată atât în ansamblul ei - principiul bicameralismului, încălcarea obligației de a indica sursa 
de finanțare pentru aprobarea cheltuielilor bugetare, cât și separat, cu privire la anumite articole. 
La data de 21 mai 2020 a fost formulată de Guvernul României o sesizare de 
neconstituționalitate. Senatul României a adoptat proiectul Legii într-o formă diferită de forma 
inițială, introducând în corpul Legii criticate mai multe amendamente care modifică, în mod 
esențial, forma avută în vedere, pentru dezbatere și adoptare, în prima Camera sesizată, Camera 
Deputaților, aceasta din urmă neexprimându-și în fapt un punct de vedere prin vot nici asupra 
conținutului inițial al legii și nici asupra amendamentelor introduse la Senat. Curtea 
Constituțională a examinat obiecțiile de neconstituționalitate formulate de 26 de senatori 
aparținând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal și de Guvern, rapoartele 
întocmite de judecătorul-raportor, dispozițiile Legii criticate, precum și prevederile Constituției. 
Constatarea neconstituționalității legii de aprobare a ordonanței de urgență în ansamblul său 
impune reexaminarea legii, respectiv păstrarea proiectului de lege de aprobare a ordonanței de 
urgență cu care a fost sesizat Biroul permanent al Camerei competente, eliminarea aportului 
normativ propriu al celor două Camere din conținutul legii adoptate și reluarea procesului 
legislativ de la momentul înregistrării proiectului de lege, cu conținutul pe care acesta îl avea la 
acel moment. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a făcut câteva observații cu privire la traseul 
legislativ și formele adoptate de cele două Camere. 
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În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea Legii cu amendamente, în sensul aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
79/2019 în forma prezentată. 

 
S-a continuat cu Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 

privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 452 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 8 iulie 2020 (PLx. 237/2012/2020). 

 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat Legea are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul încadrării cu personal didactic titular la clasa 
pregătitoare prin asigurarea mobilității acestuia, a reglementării posibilității funcționării claselor 
sub efectivul minim în zonele izolate din mediul rural, precum și al asigurării ocupării funcțiilor 
de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar și casele corpului didactic și a funcțiilor 
de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare, până la organizarea concursurilor 
pentru ocuparea acestor funcții. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că la data de 28 
mai 2020 a fost formulată o sesizare de neconstituționalitate a Legii transmisă spre promulgare.  
Dispozițiile articolului unic pct. 2 și 6 al Legii supuse controlului de constituționalitate - prin 
care se instituie posibilitatea pentru cadrele didactice să devină titulari în sistemul de învățământ 
preuniversitar - sunt discriminatorii și contrare art. 16 alin. (1) din Constituție referitor la 
egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, întrucât permit recunoașterea calității 
de titular în învățământul preuniversitar într-o altă modalitate decât concursul care este 
obligatoriu pentru toate celelalte persoane care doresc să ocupe un post didactic de titular. 
Curtea Constituțională a examinat obiecțiile de neconstituționalitate, raportul judecătorului-
raportor, dispozițiile Legii, precum și prevederile Constituției. Curtea a observat că, în 
jurisprudența sa, a sancționat în mod consecvent dispozițiile legale care reglementau titularizarea 
unor cadre didactice care nu au promovat concursul național unic de titularizare, apreciind ca 
fiind neconstituțională instituirea unor modalități paralele de acces la funcția de cadru didactic 
titular, prin Decizia nr.397/2013, Decizia nr.106/2014, Decizia nr.528/2018. Curtea a observat 
că, atât varianta redacțională a textului analizată, cât și cea supusă controlului de 
constituționalitate în cauză reiau soluția legislativă constatată ca fiind neconstituțională într-o 
altă formulare. Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de 
neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile articolului 
unic pct.2 și pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 sunt neconstituționale. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a subliniat că, în decizia sa, Curtea a reținut că 
legiuitorul a procedat într-un mod contrar comportamentului constituțional loial de care acesta 
trebuie să dea dovadă față de instanța constituțională și față de jurisprudența acesteia. Curtea a 
constatat că obligațiile constituționale care rezultă din jurisprudența sa circumscriu cadrul 
activității legislative viitoare și a reținut că, prin adoptarea unei soluții legislative similare cu cea 
constatată ca fiind contrară dispozițiilor Constituției, legiuitorul a acționat ultra vires, 
încălcându-și obligația constituțională rezultată din art. 147 alin. (4) (Decizia nr. 895/2015). 
Crearea unei modalități paralele de acces la funcția de cadru didactic titular este contrară, 
potrivit jurisprudenței, prevederilor art.1 alin.(5) și ale art.16 din Constituție. Existența unor 
situații speciale, precum cea de urgență sau cea de asediu, nu poate constitui temeiul încălcării 
normelor constituționale, ci doar al unor eventuale restrângeri ale exercițiului unor drepturi și al 
unor libertăți, cu stricta respectare a cadrului constituțional dat de dispozițiile art.53 din 
Constituție, care stabilesc condițiile acestei restrângeri. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei, cu 19 voturi pentru și 1 abținere, au 
adoptat un raport preliminar de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
 

Au urmat dezbateri asupra proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PLx. 
352/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Proiectul 
instituie, printre altele, măsuri cu privire la domeniul sănătății, al activității Oficiului Național al 
Registrului Comerțului, domeniul insolvenței, activitatea Ministerului Justiției, sprijinirea 
industriei evenimentelor culturale. Inițiativa a devenit între timp Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020. 

Comisia, cu 11 voturi pentru și 9 abțineri, a adoptat un aviz negativ asupra inițiativei 
legislative. 

 
A urmat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 
normative și stabilirea unor măsuri bugetare (PLx. 491/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că pentru acest 
proiect de lege se elaborează aviz comun împreună cu Comisia pentru învățământ a Senatului. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că grupul PSD nu susține 
ordonanța, deoarece sunt tăieri bugetare de la capitolul educație și nu se respectă legislația în 
vigoare privind salarizarea profesorilor.   

S-a supus votului propunerea de aviz negativ, care a întrunit 10 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă și 4 abțineri. Având în vedere votul exprimat s-a supus votului avizul favorabil. 

Comisia, cu 6 voturi pentru aviz favorabil, 11 voturi împotrivă și 4 abțineri, a hotărât să 
emită aviz preliminar negativ asupra proiectului de lege. 

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx 446/2020). 
Domnul  președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, intervențiile legislative vizând alinierea 
legislației naționale din domeniu cu normele și exigențele europene în materie.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul are câteva observații și 
două amendamente pe text. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit și faptul că 
Ministerul Afacerilor Interne a transmis observații și două amendamente. A precizat că își 
însușește cele patru amendamente.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil cu 
amendamente admise asupra proiectului de lege. 

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

Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din 
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fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 
2014-2020 (PLx. 441/2020). 

Domnul  președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri care să evite riscul de dezangajare, în 
ceea ce privește implementarea proiectelor de infrastructură de transport, energie, mediu și a 
proiectelor de dezvoltare regională, finanțate din fonduri europene, având în vedere că acțiunile 
derulate în cadrul pandemiei cauzate de coronavirusul SARS-Cov-2 au afectat calendarul de 
implementare pe termen mediu și lung. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ asupra 
proiectului de lege. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educației și Cercetării  
 - Ioana Lazăr - secretar general.  
  

La ședința Comisiei de luni, 07 septembrie 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, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Șotcan Theodora, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Huncă Mihaela, Rădulescu Dan Răzvan, 
Turcan Raluca. 
 

Marți, 08 septembrie 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.  

Lucrările au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 (PLx.510/2020).  

Domnul  președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.55/2020, în sensul 
instituirii posibilității ca, pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică 
a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților, să fie suspendate la propunerea 
organelor de conducere a fiecărei unități de învățământ, cu avizul, după caz, al Inspectoratului 
Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Direcției de Sănătate Publică 
Județeană/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, și cu aprobarea prin hotărâre a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/Comitetului Municipiului București pentru 
Situații de Urgență. De asemenea, se preconizează, prin derogare de la dispozițiile art.27 alin.(3) 
din aceeași lege, reglementarea posibilității desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum și pentru posturile vacante de 
asistenți medicali comunitari, asistenți medicali și medici din unitățile de învățământ. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că s-au formulat 
trei amendamente la art. II ce vizează completarea acestuia. Domnul deputat PNL Florin-
Claudiu Roman a depus un amendament ce vizează deblocarea posturilor în cadrul Agenției 
Naționale pentru Resurse Minerale, domnul deputat PSD Florin Iordache a depus amendament 
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pentru deblocarea posturilor în Inspecția Judiciară. Amendamentul depus de domnul președinte 
prof.univ.dr.ing Sorin-Mihai Cîmpeanu vizează structurile cu sau fără personalitate juridică care 
derulează programe cu finanțare din fonduri nerambursabile, europene și naționale. Deblocarea 
acestor posturi este necesară pentru buna desfășurare a activităților specifice.  

Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că nu susține amendamentele de la art. II. 
Supuse votului, cele trei amendamente au fost adoptate cu 21 de voturi pentru și un vot 

împotrivă.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea proiectului de 

Lege cu amendamente admise. 
 

 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educației și Cercetării  
 - Ioana Lazăr - secretar general.  
 

La ședința Comisiei de marți, 08 septembrie 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, , Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia-Corina, 
Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Șotcan 
Theodora, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Biro Zsolt-Istvan, Rădulescu Dan 
Răzvan. 

 
În zilele de miercuri, 09 septembrie și joi, 10 septembrie 2020, lucrările Comisiei au 

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

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

La ședința Comisiei de miercuri, 09 septembrie 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. 

 
În ziua de joi, 10 septembrie 2020, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
La ședința Comisiei de joi, 10 septembrie 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. 

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


