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 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriu lui şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 25 august 2020. 
 
 La ședința online a comisiei  din ziua de 25 august a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 
deputaţi. 

Domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR) nu a participat la ședința  comună online a 
comisiei. 

La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Bucura -Oprescu Simona 
(PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD),  doamna deputat Popescu Mariana-Venera 
(Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 

 
La şedinţa comună online a participat în calitate de invitat: doamna Ioana Lazăr – secretar 

de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și-au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data 
de 25 august a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai (PNL), 
președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
 1. PLx 398/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei 

Bucureşti,  25 august 2020 
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 La punctul  înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentată 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
educaţiei (PL.x 398/2020), având ca obiect de reglementare modificarea unor articole din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea Legii nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Intervenţiile legislative vizează, în principal: 
scăderea numărului maxim de elevi într-o clasă, doar în situaţii excepţionale, formaţiunile de 
preşcolari sau de elevi putând funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preşcolari/elevi, 
după caz; introducerea principiului adaptabilităţii curriculumului naţional şi programei şcolare 
în scopul diminuării suprasolicitării elevilor prin readaptarea curriculei şi programei şcolare la 
necesităţile reale ale copiilor; acordarea unei mai mari libertăţi de decizie cadrelor didactice 
pentru ca acestea să poată preda materia de studiu conform abilităţilor elevilor, astfel încât 
programa şcolară să acopere doar 65% din orele de predare şi evaluare, iar restul de 35% din 
timp putând fi folosit pentru coeziunea şi aprofundarea materiei în funcţie de performanţa 
fiecărei clase. De asemenea, sunt prevăzute soluţii pentru părinţii care urmează să se întoarcă 
la muncă, acordarea de cupoane pentru educaţia timpurie, consiliere psihologică şcolară în 
fiecare unitate de învăţământ, facilitarea accesului copiilor la manifestările culturale prin 
acordarea de tichete. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Economic și Social  a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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