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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021 
 

Marti, 26 octombrie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 
 - domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol - înlocuit de domnul deputat Silviu Vexler, 
Grupul parlamentar al Minorităților Naționale.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 
 - deputat Dragoș-Cătălin Teniță. 
   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 26 octombrie 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 privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației. 
Plx. 317/2021. Raport comun cu Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.   
CD – Primă Cameră sesizată.       
 3. Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie. Plx. 255/2021. C.D. – 
Prima Cameră Sesizată.  
 4. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a 
Holocaustului. Plx. 461/2021. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.   

II. AVIZE 
5. Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua 

Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Plx. 454/2021. CD - Cameră decizională.     
  6. Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit. a) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal. PLx. 436/2021. Procedură de urgență. CD - Cameră decizională.     
  7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 
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privind cinematografia. PLx. 430/2021. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern. CD – 
Primă Cameră sesizată.  
  8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 
pentru modificarea art.5 pct. IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. PLx. 462/21. CD - Cameră decizională.    
  9. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000. PLx. 469/21. CD - Cameră decizională.    
  10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a 
educației fizice și sportului. PLx. 475/21. CD - Cameră decizională.    
  11. Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii. PLx. 478/21. CD - 
Cameră decizională.    
  12. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății. PLx. 493/2021. CD - Cameră decizională.  
  13. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru 
copii. PLx. 397/2021. CD –Cameră decizională.   

III. DIVERSE 
Miercuri, 27 octombrie și joi, 28 octombrie 2021 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

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

prezenți. 
 
Ședința a debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea 

Legii nr.1/2011 privind educația națională (Plx. 315/2021).  
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, vizând încadrarea asistenților sociali în unitățile de învățământ în 
care numărul copiilor cu situație socio-economică precară este mai mare de 25%, precum și 
asigurarea unui număr mai mare de asistenți sociali în cadrul centrelor județene de resurse și 
de asistență educațională. A precizat că s-a primit raport preliminar de respingere de la 
Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
susține această propunere legislativă. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus amânarea dezbaterilor 
propunerii legislative cu o săptămână pentru a fi prezent inițiatorul. Propunerea de amânare a 
fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 
  Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind unele măsuri 
de informatizare în domeniul educației (Plx. 317/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind informatizarea în domeniul educației. 
Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează adoptarea Programului Național pentru 
Digitalizarea Educației, program suport pentru activitățile educaționale față în față și în 
sistem online, în scopul asigurării infrastructurii resurselor și personalului de specialitate 
necesare implementării măsurilor de digitalizare a sistemului de învățământ la toate 
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nivelurile și formele de învățământ preuniversitar. Programul Național pentru Digitalizarea 
Educației este structurat pe trei piloni: Platforma Națională Educațională, Proiectul 
„Conectivitate în școli” și Planul de măsuri pentru transformarea digitală. De asemenea, 
vizează Proiectul „Educație pe tot parcursul vieții”, al cărui scop este înființarea de centre 
comunitare de educație digitală pentru adulți. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa, principalele măsuri expuse în Programul național privind digitalizarea 
educației fiind transpuse în proiectul România Educată. Ministerul Educației a lansat pe 18 
decembrie 2020 în dezbatere publică proiectul Strategiei de Digitalizare a Educației din 
România 2021-2027 - SMART-Edu, care este în curs de adoptare și punere în aplicare, 
conform termenelor stipulate în planurile operaționale de acțiuni de la nivelul fiecărui capitol 
al Strategiei. Prevederile propunerii legislative nu sunt corelate cu prevederile altor acte 
normative în vigoare, cu obiect de reglementare similar, iar prevederile art. 2 alin. (12) 
încalcă prevederile art. 109 alin. (1) din Constituția Românei, republicată. 
 Comisia, cu 13 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită un raport preliminar de 
respingere asupra propunerii legislative. 
  

S-a continuat cu 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 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 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. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
poate susține propunerea legislativă, dar sub rezerva însușirii unor observații și propuneri, 
fiind necesar și punctul de vedere al Ministerului Sănătății. 
 Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a propus amânarea dezbaterilor, întrucât nu s-a 
primit niciun răspuns din partea colegiilor implicate în formarea personalului medico-sanitar 
din România. În inițiativă sunt implicate și prevederi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, fiind absolut necesar și punctul de vedere al Ministerului Sănătății.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus și solicitarea prelungii termenului 
constituțional de adoptare. 

Propunerile au fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
A urmat propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor 

și a Holocaustului (Plx. 461/2021). 
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Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă  are 
ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, 
precum și a Legii nr.174/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România. Intervențiile legislative vizează introducerea disciplinei școlare 
„Istoria Evreilor. Holocaustul‟ în planurile-cadru ale învățământului liceal și profesional, 
parte a trunchiului comun, respectiv instituirea și acordarea premiului Muzeului Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. 

Domnul deputat Silviu Vexler, inițiator, a explicat că, în anul 2004, pe baza 
Raportului Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, 
Președintele României a recunoscut responsabilitatea țării noastre pentru Holocaustul săvârșit 
pe teritoriul românesc. Recomandările din Raportul Final au avut în vedere necesitatea și 
importanța educației privind Istoria Evreilor și a Holocaustului din România. Respingerea 
antisemitismului, a xenofobiei, a urii rasiale, a discriminării și intoleranței începe cu o 
cunoaștere solidă a realităților istorice care au condus la astfel de atrocități. Toleranța șl 
respectul pentru semeni se sădește de la vârste fragede, iar școala are un rol fundamental în 
acest caz. A precizat că există un raport preliminar de adoptare de la Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține inițiativa. 
 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a precizat că, prin această propunere 
legislativă, România face pași importanți în ceea ce privește combaterea antisemitismului, 
rasismului, discriminării și a inegalităților de orice fel. A propus adoptarea. 
 Domnul secretar Filip Havârneanu a menționat importanța acestei propuneri 
legislative, cu observația că planurile cadru trebuie să se aprobe prin ordin de ministru și nu 
prin lege. 

În urma discuțiilor, Comisia cu 16 voturi pentru și 2 abțineri a hotărât emiterea unui 
raport favorabil cu amendamente admise.  
 

A urmat proiectul de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca 
Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer (Plx. 454/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua națională a 
supraviețuitorilor de cancer. În scopul marcării zilei se organizează manifestări științifice, 
educative, cultural-artistice consacrate conștientizării și informării cetățenilor. Parlamentul 
României desfășoară manifestări și asigură proiecții reprezentative pe Palatul Parlamentului. 
Ministerul Educației și instituțiile din subordine desfășoară manifestări pe temele reintegrării 
în școală a copiilor supraviețuitori de cancer și a rolului alimentației în prevenirea cancerului. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține proiectul de lege. 

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

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit. a) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 436/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea art.291 alin.(3) lit. a) din Legea nr.227/2015, în sensul 
aplicării cotei reduse de TVA de 5% și pentru manualele școlare și cărțile în format audio, 
multimedia sau electronic. Potrivit expunerii de motive, soluția legislativă este justificată de 
necesitatea alinierii legislației naționale de profil la prevederile Directivei (UE) 2018/1713 a 



5 

Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor. Din punct de vedere al dreptului 
european, inițiativa legislativă intră sub incidența reglementărilor statuate la nivelul Uniunii 
Europene, subsumate Politicii în domeniul fiscal, segmentul legislativ – impozit indirect, 
sectorul – impozit pe cifra de afaceri/TVA. 

Domnul deputat Dragoș-Cătălin Teniță, inițiator, a explicat că prin inițiativa 
legislativă se dorește susținerea lecturii, mai ales în rândul generațiilor tinere care folosesc 
intens dispozitive electronice precum tablete, telefoane, readere. Adoptarea acesteia va 
permite persoanelor din mediul rural, unde nu există librării sau biblioteci cu fond nou de 
carte și unde costurile de curierat sunt mari în raport cu valoarea unei cărți comandate online, 
să aibă acces la produse culturale în format digital pentru educație continuă, divertisment și 
îmbunătățire profesională. Digitalizarea lucrărilor literare și științifice de către edituri va fi 
încurajată de creșterea volumului de vânzări de carte electronică, creând ulterior premisele 
realizării de biblioteci publice în format electronic, așa cum au și alte țări. 

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

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PLx. 430/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.504/2002, în scopul transpunerii 
în legislația națională a Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor 
membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale), având în vedere evoluția realităților pieței și schimbările din 
domeniul serviciilor media audiovizuale, urmare a progresului tehnic. În calitate de garant al 
interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligația să asigure și 
creșterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media 
audiovizuale, prin dezvoltarea și promovarea educației pentru media la nivelul tuturor 
categoriilor sociale, inclusiv prin intermediul sau în parteneriat cu Ministerul Educației. Se 
vizează reducerea expunerii minorilor la comunicări comerciale audiovizuale având drept 
obiect băuturile alcoolice, produsele alimentare și băuturile cu conținut ridicat în grăsimi, 
zaharuri etc. Difuzarea programelor pentru copii nu mai poate fi întreruptă de teleshopping. 
Sunt stabilite măsurile pe care furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au 
obligația să le respecte pentru a proteja minorii și publicul larg.  

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține proiectul de lege. 

Comisia, cu 18 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct. IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx. 462/21). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea art.5 pct. IV.4 din Legea nr.76/2002, în vederea 
modificării grupei de vârstă menționate în definiția tânărului NEET, în sensul extinderii 
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acesteia, după cum urmează: persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea 
vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu 
participă la activități de formare profesională. De asemenea, proiectul intervine asupra Legii 
nr.416/2001 urmărindu-se, printre altele: reglementarea încetării dreptului la ajutorul social 
după finalizarea celor 6 luni sau dacă raportul de muncă încetează în această perioadă; 
introducerea unor prevederi referitoare la posibilitatea depunerii și înregistrării electronice a 
solicitărilor, cererilor și documentelor doveditoare; includerea de prevederi referitoare la 
înscrierea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în programul 
educațional de tip „A doua șansă”; includerea de prevederi referitoare la decontarea 
transportului pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care 
urmează cursurile programului „A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de 
locuință; modificarea reglementării referitoare la sancționarea contravențională a 
beneficiarului. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține acest proiect de lege. 

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

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru completarea art.3 

din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 469/21). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare completarea art.3 din Legea nr.69/2000, în sensul ca Ministerul 
Tineretului și Sportului să poată organiza în fiecare an „Săptămâna mișcării în România”. 
MTS în parteneriat cu Ministerul Educației poate organiza „Săptămâna mișcării în România”, 
prin Federația Sportului Școlar și Universitar.  

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține acest proiect de lege, ca de altfel orice deschidere pentru educația prin mișcare. 

Comisia, cu 16 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 

 
Au urmat dezbateri asupra propunerii legislative pentru sprijinirea familiilor cu copii 

(PLx. 478/21). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea art.3 din Legea nr.61/1993, modificarea unor prevederi 
din Legea nr.248/2015, abrogarea art. II și III din Legea nr.49/2020, precum și modificarea 
art.77 din Legea nr.227/2015. Inițiativa vizează: acordarea alocației de stat pentru copii, la 
nivelul de 600 de lei, pentru copiii cu handicap și de 300 de lei pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2 și 18 ani; creșterea deducerilor acordate salariaților care au copii, îndeosebi 
pentru lucrătorii cu salarii mici și medii, de până la 5000 de lei net; acordarea de tichete 
sociale pentru stimularea participării copiilor cu vârsta de până la 6 ani la învățământul 
preșcolar, public și privat, în creșe și grădinițe. De asemenea, se propune acordarea unui 
stimulent educațional sub forma de tichete sociale în valoare de 1000 de lei pe lună pentru 
copiii cu vârsta între 0 și 3 ani și de 1500 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3 și 6 ani. 

Domnul secretar Filip Havârneanu a amintit de avizul nefavorabil al Consiliului 
Economic și Social. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că propunerea legislativă este 
neconstituțională neavând fișa fiscală și precizarea surselor de finanțare, conform legislației 
în vigoare. 
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Comisia, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 11 abțineri, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra propunerii legislative. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății (PLx. 493/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006. Intervențiile legislative vizează 
introducerea conceptului de ambulatoriu mobil prin intermediul căruia se pot acorda servicii 
medicale de specialitate, includerea activității de asistență medicală mobilă în programul 
normal de lucru al medicilor, posibilitatea efectuării în caravane a stagiilor de practică pentru 
studenți, includerea medicilor rezidenți și a studenților în caravane și colaborarea cu 
medicina de familie și cu ceilalți furnizori de asistență medicală, includerea furnizorilor de 
servicii conexe actului medical în caravanele medicale, menționarea și asigurarea unei surse 
de finanțare, crearea cadrului legal pentru decontarea serviciilor medicale acordate prin 
intermediul asistenței medicale mobile, crearea mecanismului de colaborare între asistența 
medicală comunitară și asistența medicală mobilă de specialitate, crearea mecanismului de 
colaborare între moașe și asistența medicală mobilă de specialitate. 

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

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii (PLx. 397/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea art.1 alin.(3) și a art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, în 
sensul acordării alocației de stat pentru copii și tinerilor care au împlinit 18 ani și care 
urmează cursurile învățământului special, până la terminarea acestora. 

Comisia, cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege.  

 
 

 În zilele de miercuri 27 octombrie și joi, 28 octombrie 2021, Comisia a avut pe 
ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în 
portofoliul Comisiei. 
 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


