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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 

 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 29 martie 2022 
I. AVIZ 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere. PLx. 
125/2022. C.D.  – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației 

naționale nr.1/2011. Plx. 46/2022. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială. CD – Prima 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 pentru constituționalitate. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011. 
PLx. 110/2022. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 
comunitățile de români din afara granițelor țării. CD - Cameră decizională.  

5. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 48/2022. Raport comun cu Comisia pentru tineret și sport. CD – Prima 
Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 30 martie 2022 și joi, 31 martie 2022 

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

Marți, 29 martie 2022 
 

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

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
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Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
transporturilor rutiere (PLx. 125/2022). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011, a Ordonanței 
Guvernului nr.37/2007, a Ordonanței Guvernului nr.26/2011, precum și a Legii nr.16/2017. 
De asemenea, proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 2020/1057 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la 
Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în 
sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește 
cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr.1024/2012. Totodată, stabilește măsurile de 
aplicare a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1071/2009, (CE) 
nr.1072/2009 și (UE) nr.1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului 
transportului rutier. 

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

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea 

educației naționale nr.1/2011 (Plx. 46/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea art. 44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca doar absolvenții de liceu care dețin 
diplomă de bacalaureat să aibă dreptul să se înscrie la școlile sanitare postliceale. 

Domnul secretar de stat Kallós Zoltán a menționat că Ministerul Educației nu susține 
propunerea legislativă deoarece intră în contradictoriu cu Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale. 
Directiva europeană a fost transpusă de fiecare stat membru, ținând seama și de tipul de 
învățământ existent până în anul 2005, astfel că România a structurat formarea asistenților 
medicali pe două niveluri de pregătire: nivel terțiar/universitar și nivel secundar/postliceal-
profesional. Modificarea art. 44 alin. (9) în sensul propus de inițiatori ar conduce la o situație 
de discriminare a acestei categorii de candidații în cadrul admiterii în învățământul postliceal, 
în raport cu restul categoriilor de candidați, care optează pentru alte tipuri de școli postliceale. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus respingerea inițiativei. 
Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a amintit cazul școlilor militare de maiștri 

unde se pot înscrie doar cei care au absolvit bacalaureatul, nefiind vorba de o discriminare. 
Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu și domnul deputat Dragoș-Gabriel 

Zisopol au susținut respingerea propunerii legislative.  
Doamna deputat Olivia-Diana Morar a rugat să se consemneze că este prezentă, dar nu 

își va exprima votul asupra inițiativei legislative. 
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, 

respingerea propunerii legislative. 
 

 Ședința a continuat cu dezbaterea Legii 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). 
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 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că Legea are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul încadrării de personal didactic titular la clasa pregătitoare 
prin asigurarea mobilităţii acestuia, a reglementării posibilităţii funcţionării claselor sub 
efectivul minim în zonele izolate din mediul rural, precum şi al asigurării ocupării funcţiilor 
de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar şi casele corpului didactic şi a funcţiilor 
de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare, până la organizarea concursurilor 
pentru ocuparea acestor funcţii. 
 Domnul secretar de stat Kallós Zoltán a menționat că Ministerul Educației susține 
adoptarea ordonanței de urgență în forma inițială, având în vedere faptul că punctele 
reglementate de proiectul de act normativ au fost deja preluate în textul Legii educației 
naționale nr.1/2001,  cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, au adoptat un raport preliminar de adoptare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.21/2012, în forma prezentată de inițiator.  
 
 S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.224 din Legea 
educației naționale nr.1/2011 (PLx. 110/2022). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare completarea art. 224 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, în vederea acordării de burse românilor de pretutindeni în aceleași 
condiții precum cele acordate studenților români cu cetățenie și domiciliul în România, pe 
toată perioada anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară. În calitate de 
inițiator, a explicat că inițiativa a pornit la solicitarea Alianței Naționale a Organizațiilor 
Studențești din România. În prezent, aproximativ 5.000 de români de pretutindeni sunt înscriși 
în învățământul universitar din România, la studii de licență, master sau doctorat. Cuantumul 
burselor sociale oferite acestora se află sub nivelul celor acordate studenților români cu 
cetățenie și domiciliu în România. Impactul financiar al prevederilor propuse este calculat la 
aproximativ 15 milioane de lei. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor 
țării, în calitate de comisie co-raportoare, a adoptat un amendament prin care se reglementează 
intrarea în vigoare a legii începând cu anul universitar 2023- 2024. 

Domnul secretar de stat Kallós Zoltán a menționat că Ministerul Educației nu susține 
propunerea legislativă. Potrivit art. 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene „în 
domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pe care le 
prevede, se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau naționalitate”. 
Această discriminare este dată de faptul că prevederile inițiativei nu se aplică tuturor 
cetățenilor străini, ci doar celor care au calitatea de ”român de pretutindeni”, aceștia 
beneficiind de un regim juridic favorabil prin prisma calității de român de pretutindeni. Legea 
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, și art. 224 alin. (3) al Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că românii de pretutindeni 
reprezintă o categorie distinctă din perspectiva admiterii la studii în instituțiile de învățământ 
superior din România, acestora fiindu-le asigurate locuri distincte de către Ministerul 
Educației, prin hotărâri de guvern anuale privind cifra de școlarizare. Potrivit prevederilor art. 
224 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 ”statul român poate acorda, anual, 
burse pentru cetățenii străini care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de 
învățământ superior de stat din România, astfel: a) în baza unor acorduri bilaterale; b) în 
baza ofertei unilaterale a statului român; c) la propunerea altor ministere prin hotărâre a 
Guvernului.” Totodată, pentru elevi, studenți și masteranzi bursa se acordă pe parcursul 
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anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se acordă pe perioada 
vacanței de vară. În timpul vacanței de vară elevii și studenții pot primi bursă numai în cazul 
în care sunt reținuți la școală sau la facultate pentru activități curriculare. Pentru doctoranzii 
de la forma de învățământ cu frecvență, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic, 
iar pentru cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară bursa se 
acordă pe perioada efectuării stagiului. Românii de pretutindeni urmează o procedură de 
admitere specifică, alta decât cea aplicată cetățenilor români, cetățenilor din statele membre 
ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. În 
conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, statul asigură cetățenilor 
României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar 
și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare. 
Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai 
statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene. În cazul 
persoanelor care dețin dubla calitate de cetățean UE/SEE/Confederația Elvețiană și român de 
pretutindeni, acestea ar putea să opteze fie pentru promovarea și desfășurarea studiilor în 
condiții egale cu cetățenii români, fie pentru promovarea și desfășurarea studiilor pe locurile 
alocate de Ministerul Educației românilor de pretutindeni. Românii de pretutindeni sunt și 
cetățeni ai unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Faptul că există condiții de 
acces diferite la studii pentru cetățenii români și categoria românilor de pretutindeni, dar și că 
românii de pretutindeni și cetățenii străini pot benefica de burse și cuantumul acestora este 
stabilit prin hotărâre de Guvern, reglementarea cuantumului burselor doar pentru românii de 
pretutindeni, fără a fi aplicabilă și cetățenilor străini, este discriminatorie, pe bază de cetățenie 
și nu poate fi aplicată. 
 Domnul Horia Șerban Onița a atras atenția asupra cuantumului nominal al burselor 
pentru studenții etnici români de pretutindeni care nu a mai crescut din anul 2008, acesta fiind 
mai puțin decât minimul necesar acoperirii cheltuielilor de cazare și masă în universitățile din 
România. Modificarea intrării în vigoare a inițiativei pentru anul următor ar rezolva problema 
impactului bugetar pentru anul în curs. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele admise. 
 

S-a continuat dezbaterea cu propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 48/2022). 

În absența și la rugămintea inițiatorilor acestei propuneri legislative, doamna 
președinte Natalia Elena Intotero a propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor.  
 

La punctul III - DIVERSE, domnul Robert Avram a solicitat sprijinul Comisiei în 
vederea elaborării unei inițiative legislative pentru modificarea art. 82 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 cu privire la cele patru tipuri de burse de care pot beneficia elevii. 
Modificarea principală presupune stabilirea criteriilor de acordare a burselor de merit în mod 
diferențiat, în funcție de praguri de medie distincte, urmând ca aceste criterii să fie stabilite 
de către Ministerul Educației prin ordin, în urma unei dezbateri publice. Propunerea a venit 
în contextul în care, în luna decembrie 2021, criteriile de acordare a bursei de merit au fost 
modificate prin ridicarea pragului de medie pentru criteriile generale de la 8,50 la 9,50.  Se 
urmărește separarea criteriilor de acordare a bursei de merit fără adâncirea inechităților deja 
existente în sistem. Se dorește separarea actualei burse de merit pe două categorii: bursă de 
merit pentru rezultate foarte bune la învățătură și bursă de merit pentru rezultate excepționale 
la învățătură. 
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Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a subliniat că modalitatea de acordare a burselor 
și cuantumul sunt prevăzute în metodologia aprobată prin ordin al Ministrului Educației și în 
hotărâre de Guvern. Guvernul este cel care trebuie să stabilească cuantumului, iar Ministerul 
Educației criteriile, așa cum este și în prezent.  

Doamna secretar Rodica-Luminița Barcari a amintit că, până anul trecut, fiecare 
consiliu local hotăra limita de plafonare a burselor școlare. S-a descoperit faptul că existau 
localități în care nu se acordau burse sau cuantumul finanțării alocate burselor era de 5-6 lei 
per elev. Prin ordin de ministru, plafonul minim al unei burse s-a stabilit la100 de lei. Trebuie 
luat în calcul faptul că există o gamă largă de burse: de merit, de studiu, sociale, bani de liceu, 
profesionale. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus constituirea unui grup de lucru 
format din câte un membru de la fiecare grup parlamentar și reprezentanți ai Guvernului, în 
urma discuțiilor căruia să se găsească cele mai bune soluții. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a amintit de numeroasele cazuri de bullying 
din școli, de solicitările primite de la părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale în 
legătură cu problemele întâmpinate de aceștia în desfășurarea procesului instructiv-educativ 
și a propus ca, în special în zilele de miercuri, să se organizeze dezbateri asupra problemelor 
identificate în școli. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Kallós Zoltán - secretar de stat 
Din partea Consiliului Național al Elevilor: 
- Robert Avram - președinte interimar 
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Cornelia Popa Stavri - secretar general 

 Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România  
- Horia Șerban Onița - președinte.  
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-
Luminiţa Barcari - secretar, Cătălina Ciofu, Bulai Oana-Gianina, 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, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, 
Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei a fost absentat domnul deputat Filip Havârneanu - secretar. 
 
 

 În zilele de miercuri, 30 martie 2022 și joi, 31 martie 2022, Comisia a avut pe ordinea 
de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


