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ședințelor Comisiei din zilele de 03 și 04 noiembrie 2021 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 03 noiembrie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională. 
Plx. 315/2021. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – Primă 
Cameră sesizată.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Plx. 316/2021. Raport. CD – Primă 
Cameră sesizată.       

3. Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii 
defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar 
pentru procurarea de produse de igienă. PLx. 372/2021.  Raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – Cameră 
decizională.                 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 
pentru modificarea 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. 
356/2021. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – Cameră 
decizională.       

5. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Plx. 432/2021. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – Primă Cameră sesizată.  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. PLx. 416/2021. 
Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru administrației publică și amenajarea 
teritoriului. CD - Cameră decizională. 

II. AVIZE 
7. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”. 

PLx.518/2021. CD - Cameră decizională.     
8. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. PLx. 

515/2021. CD - Cameră decizională.     
III. DIVERSE 
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Joi, 04 noiembrie 2021 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Miercuri, 03 noiembrie 2021 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 

președintele Comisiei pentru învățământ. 
Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea punctului 5 de pe ordinea 

de zi (Plx.432/2021) pentru două săptămâni.  
Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi 

(Plx. 315/2021) pentru o săptămână.  
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a propus introducerea pe ordinea de zi a 

propunerii legislative pentru completarea art. 174 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(Plx.255/2021) pentru a nu fi adoptată tacit. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a propus amânarea punctului 8 de pe ordinea de zi 
(PLx.515/2021). 

Programul de lucru și ordinea de zi modificată au fost adoptate cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți. 

 
Sedința a debutat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Plx. 316/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul reconfirmării competenței Ministerului 
Educației de a elabora și a aproba planurile-cadru de învățământ pentru învățământul tehnic și 
profesional, care sunt completate, prin inițiativă, cu dobândirea de competențe antreprenoriale 
și financiare de bază de către cei care frecventează această formă de învățământ. 

Doamna deputat Ana-Loredana Predescu, inițiator, a menționat că proiectul oferă 
oportunitatea tinerilor din învățământul profesional și tehnic de a dobândi minime competențe 
antreprenoriale și financiare de bază pe toată durata anilor de studiu, cunoștințe pe care ulterior 
le pot folosi pentru a-și deschide propria afacere. Nu se introduce o materie nouă pentru a 
aglomera programa, ci se dorește ca elevii să dobândească abilitățile antreprenoriale și 
financiare care pot fi predate inclusiv la orele de dirigenție, de consiliere și orientare 
profesională. Potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică, în România sunt 
peste 1,7 milioane de lucrători pe cont propriu/ care desfășoară activități independente, iar 
raportat la nivelul de instruire al acestora peste 832 de mii au studii medii (liceu sau școală 
profesională). 

Doamna secretar de stat Ștefania Marina a precizat că doamna deputat a răspuns 
întrebării ce urma a fi pusă din partea Ministerului Educației, referitor la introducerea unei noi 
materii în curriculum, restul observațiilor Ministerului fiind  de ordin tehnic legislativ. 
 Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că, deși are rezerve cu privire la modificarea 
planurilor-cadru, susține propunerea legislativă. 
 Doamna Cristina Chiriac a precizat că o astfel de inițiativă este așteptată de mediul 
economic. Antreprenorii la început de drum, nu au competențe antreprenoriale și nu reușesc să 
facă față dificultăților din punct de vedere economic, financiar și social. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport de 
adoptare cu amendamente admise asupra propunerii legislative. 
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În continuare a fost dezbătută propunerea legislativă pentru completarea art. 174 din 
Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx.255/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea art.174 astfel încât Ministerul Educației să organizeze 
admiterea la rezidențiat pe locuri și pe posturi, prin concurs național, cu tematică și bibliografie 
unică, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea 
universităților de medicină și farmacie acreditate. Specialitățile și durata pregătirii prin 
rezidențiat vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului educației și al ministrului 
sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din 
România și Colegiului Farmaciștilor din România, după caz. Organizarea și finanțarea 
rezidențiatului, precum și dobândirea dreptului de liberă practică vor fi stabilite prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății. Pregătirea în 
rezidențiat va fi coordonată de departamentele de pregătire în rezidențiat existente în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior care organizează programe de pregătire în rezidențiat și se 
va face în unitățile sanitare publice sau private atestate de către universitățile de medicină și 
farmacie acreditate, după o metodologie proprie. De asemenea, se vizează abrogarea 
Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Domnul senator Leonard Azamfirei, inițiator, a menționat că propunerea legislativă are 
în vedere problema critică legată de pregătirea și formarea rezidenților în domeniul medical. 
În România, sistemul este unul bicefal. Ministerul Sănătății încearcă să realizeze pregătirea în 
rezidențiat, utilizând resursele umane și de multe ori infrastructura pe care o au universitățile 
de medicină sau universitățile care au facultăți de medicină în structura acestora. Organizarea 
rezidențiatului, ca formă de învățământ postuniversitar medical, este prevăzută în secțiunea 1 
a capitolului V din Legea educației naționale nr. 1/2011 intitulată: „Organizarea și funcționarea 
invățământului superior medical. Învățământul superior din domeniile de sănătate și medicină 
veterinară”, dar și în Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea rezidențiatului. 
Între cele două acte normative există o serie de prevederi care nu sunt armonizate. Această 
propunere legislativă încearcă să facă ordine, astfel încât rezidenții, din momentul admiterii la 
rezidențiat până la momentul certificării, să aibă un parcurs profesional de formare care să fie 
bine reglementat, cu activități teoretice, practice, cu examene după fiecare modul.  

Doamna secretar de stat Ștefania Marina a precizat că Ministerul Educației susține 
propunerea legislativă cu amendamentele propuse. 

Domnul secretar Filip Havârneanu a precizat că grupul USR se va abține de la votul 
amendamentelor. Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a prezentat o serie de amendamente, 
care au fost adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenți.  
 Comisia, cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri, a hotărât să emită un 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise asupra propunerii legislative. 
 
 Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea 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. 356/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 în sensul 
atribuirii Ministerului Educaţiei şi instituţiilor aflate în subordinea acestuia, adică unitățile de 
învățământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul 
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Şcolar al Municipiului Bucureşti, a rolului de organizaţii partenere ale beneficiarului, 
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, prin Direcţia de Implementare POAD, în 
scopul implementării eficiente şi de urgenţă, odată cu începutul anului şcolar 2021-2022, a 
măsurii POAD de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijn educaţional. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Marina a precizat că Ministerul Educației susține 
proiectul de lege. Prin asumarea parteneriatului cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, prin instituțiile aflate în subordine, Ministerul Educației s-a angajat să colecteze 
datele necesare despre destinatarii finali și să le centralizeze, distribuind tichetele sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional. 
 Doamna director Daniela Badea a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene susține proiectul de lege. 
 Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus adoptarea proiectului de lege. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport 
preliminar de adoptare a ordonanței în forma Senatului/prezentată. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii 
defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar 
pentru procurarea de produse de igienă (PLx. 372/2021).   
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus amânarea dezbaterii asupra 
proiectului de Lege pentru o săptămână, având în vedere că s-a primit un raport preliminar de 
adoptare de la Comisia pentru muncă, cu numeroase amendamente, cu două ore înainte de 
ședință, iar membrii Comisiei nu au putut analiza aceste modificări și completări. 
  Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea proiectului de 
Lege. 
 
 În continuare a fost dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de 
stat (PLx. 416/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Programul 
urmărește să asigure premisele accesului egal și nediscriminatoriu la educație al tuturor 
copiilor, indiferent de mediul rezidențial de apartenență sau de situația socio-economică. 

Domnul deputat Dragoș-Cătălin Teniță a susținut proiectul de lege și a prezentat o serie 
de amendamente, menționând că a contribuit la elaborarea formei adoptate la Senat. 

Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a precizat că Ministerul Educației este 
de acord doar cu o parte din amendamentele adoptate la Senat. 

În timpul discuțiilor pe amendamente au luat cuvântul domnii deputați Onuț Valeriu 
Atanasiu, Ioan Cupșa și Marius-Andrei Miftode. Amendamentele propuse de Ministerul 
Educației și Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice au fost adoptate. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport 
preliminar de adoptare cu amendamente admise asupra proiectului de Lege. 
  
 Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 
26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului” (PLx.518/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare instituirea Zilei Naționale a Alegătorului în data de 26 mai. Potrivit 
expunerii de motive, Ziua Naţională a Alegătorului va fi marcată de către autorităţile 
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administrației publice centrale şi locale prin organizarea, în ţară şi străinătate, de manifestări, 
campanii de informare, evenimente şi activităţi cultural-educative şi ştiinţifice, consacrate 
conştientizării semnificaţiei dreptului de vot şi a importanţei alegerilor şi a referendumurilor 
pentru democraţie şi statul de drept, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi 
procedurile electorale. Totodată, se propune organizarea de către Ministerul Educaţiei, 
inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi superior, de activităţi educative 
pentru elevi şi studenţi privind importanţa participării la alegeri și referendumuri. 

Doamna secretat de stat Ștefania Marina Manea a precizat că Ministerul Educației 
susține proiectul de Lege, cu  observația reformulării articolului 3 alin. (1).  

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a susținut organizarea unor activități cu privire 
la importanța votului. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut propunerea Ministerului și a 
fost de părere că ar trebui lăsat la latitudinea unităților de învățământ organizarea unor 
campanii, dacă consideră oportun. 

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a propus un aviz favorabil cu amendament 
la art.3 alin. (1), prin care să se treacă de la obligativitate la posibilitate.  

Amendamentul, cu observațiile menționate, a fost adoptat cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să elaboreze un aviz 
favorabil cu amendamentul admis. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
 -Daniela Badea - director 
 Din partea Ministerului Culturii 
 -Andras Istvan Demeter - secretar de stat 
 Din partea Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin 
 -Cristina Chiriac - președinte 
 Din partea inițiatorilor 
 - senator Leonard Azamfirei 
 La invitația membrilor Comisiei din partea USR 
 - deputat Dragoș-Cătălin Teniță.  

 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, 
Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari, 
Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Ioan 
Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-
Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol.  

 
În ziua de joi, 04 noiembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 

consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


