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Marți, 05 aprilie 2022 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absent un deputat/, după cum urmează: 
 - domnul secretar Filip Hăvârneanu - înlocuit de domnul deputat Adrian Giurgiu, 
Grupul Parlamentar al USR. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Ministerul Culturii: 
-    Andras Demeter - secretar de stat.  

   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 5 aprilie 2022 
I. AVIZ 

 1. Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului 
superior și suveran al poporului și al cetățeanului român". Plx. 79/2022.  CD - Prima Cameră 
sesizată.  

II. RAPOARTE 
2. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naţionale 

nr.1/2011. Plx. 48/2022. Raport comun cu Comisia pentru tineret și sport.  CD – Prima 
Cameră sesizată.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o 
alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar. PLx. 103/2022. Raport 
comun cu Comisia pentru sănătate și familie.  CD - Cameră decizională.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 06 aprilie 2022 și joi, 07 aprilie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero,  
președinte al Comisiei.  

 
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 
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48/2022), cu o săptămână, pentru a se putea depune amendamente. Totodată, a propus 
amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.123 din 27 
mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar (PLx. 
103/2022). 

Ordinea de zi, modificată, și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative "Legea suveranității - Legea 

pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"  
(Plx. 79/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru protejarea interesului superior și suveran 
al poporului și al cetățeanului român, avându-se în vedere modificarea, completarea sau 
abrogarea mai multor acte normative, adică un număr de 23. Comisia noastră e vizată de 
modificarea  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui aviz negativ, având în 
vedere numeroasele observații ale Consiliului Legislativ. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut respingerea inițiativei și a 
menționat că au fost primite la comisii, din partea mai multor asociații și organizații, puncte 
de vedere argumentate, prin care se solicită respingerea inițiativei. 
 Comisia, cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, a hotărât emiterea unui aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 

 
La punctul III. Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero  a amintit că avem 

în portofoliul Comisiei trei inițiative care au ca obiect de reglementare alimentația sănătoasă 
și masa caldă în școli, la care se adaugă și PLx 103/2022. În consecință, a propus organizarea 
unei dezbateri pe această temă, în ziua de marți, 12 aprilie 2022, ora urmând a fi stabilită în 
funcție de programul aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Totodată, a rugat 
membrii Comisiei să propună asociații și organizații care au ca obiect de activitate acest 
subiect, pentru a putea fi invitate la dezbatere.  

  
 În zile  de miercuri 06 aprilie și  joi, 07 aprilie 2022, lucrările Comisiei au avut pe 

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

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia Elena INTOTERO   


