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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021 

 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 09 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. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru 
completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii 
Președintelui României. PLx. 112/2021. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 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.   

II. AVIZ 
4. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. PLx. 

515/2021. CD - Cameră decizională.     
III. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

5. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital”. COM(2021)574. 
Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

IV. DIVERSE 
Miercuri, 10 noiembrie 2021 și joi, 11 noiembrie 2021 

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

 
Marti, 9 noiembrie 2021 

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

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

Ședința a debutat cu dezbateri 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 nr.1/2011. Inițiativa legislativă vizează încadrarea de 
asistenți sociali în unitățile de învățământ în care numărul copiilor cu situație socio-economico 
dezavantajată 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. Totodată, se propune 
modificarea normelor referitoare la studiile necesare funcției de asistent social, în acord cu 
prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social. S-a primit un raport de 
respingere din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și a prezentat argumentele 
acestora. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a precizat că mediatorul școlar reprezintă soluția 
optimă pentru reducerea abandonului școlar. Este normal ca asistentul social să își desfășoare 
activitatea în cadrul direcțiilor de asistență socială, dar în egală măsură la nivelul unităților 
școlare în care sunt copii aparținând grupurilor vulnerabile este nevoie de o resursă umană 
specifică. În prezent există mediatorul școlar, care în ultimii ani a fost lăsat la interpretarea 
discreționară a unor instituții precum CJRAE sau primării. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön, inițiator, a propus adoptarea propunerii legislative 
și a susținut că asistenții sociali trebuie să fie o punte între școală, copii, părinți și profesori.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut că persoanele vizate trebuie să 
fie calificate, motiv pentru care termenul de aplicare al propunerii legislative trebuie să fie 
minim 2023-2024.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a întrebat dacă există în nomenclatorul școlar 
poziția respectivă pentru a fi putea fi încadrați. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că în Legea nr. 1/2011, la art. 250 lit. g) 
se regăsește funcția de asistent social. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a întrebat dacă există în vreo unitate școlară din 
România un asistent social încadrat la nivelul unității școlare sau acesta își desfășoară 
activitatea în cadrul direcțiilor de asistență social. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că, în momentul de față, este prevăzut 
în lege, dar nu există și în practică. 

Doamna Cornelia Popa-Stavri a menționat că ar fi necesară o majorare a numărului de 
asistenți sociali în direcțiile generale de asistență socială. 

Domnul deputat Gál Károly a amintit de profesorii care lucrează în zonele defavorizate 
și se confruntă cu alte probleme decât profesorii din școlile etalon. Astfel, angajarea asistenților 
sociali, ar preveni abandonul școlar. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a prezentat amendamentele propuse, care au fost 
adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenți. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 8 abțineri, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise. 

 
 Au urmat dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României (PLx. 112/2021). 
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 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Legea are ca obiect de 
reglementare completarea articolului 38 al Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un nou alineat. Astfel, prin derogare de la dispozițiile art.38 alin.(1), în perioada 
11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la 
nivel național, realizată de Ministerul Sănătății, împreună cu Centrul Național de Coordonare 
și Conducere a Intervenției, și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, 
prin ordin al ministrului educației, s-a dispus suspendarea activităților care impun prezența 
fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea 
activităților didactice în sistem on-line. De asemenea, se fac referiri la dovezile înlocuitoare 
ale permiselor de conducere și la centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea 
Ministrului Afacerilor Interne.  
 Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât și forma Legii transmisă 
spre promulgare.  
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, aprobarea Cererii de reexaminare și adoptarea Legii în forma adoptată de Senat. 
 
 În continuare s-a dezbătut 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 menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și 
sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar sub forma 
tichetelor sociale, pentru procurarea de produse de igienă intimă. Potrivit expunerii de motive, 
soluțiile legislative preconizate ar contribui activ la combaterea sărăciei, permițând 
autorităților administrației publice locale să aloce stimulentul financiar unei categorii bine 
determinate de beneficiari, din fondurile alocate bugetelor locale cu această destinație de la 
bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. De asemenea, a amintit de 
raportul preliminar de adoptare cu numeroase amendamente admise al Comisiei pentru muncă 
și protecție socială. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a precizat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa legislativă și a enumerat câteva argumente care stau la baza acestei decizii: 
prevederile art. 2 alin. (1) din inițiativă au caracter discriminatoriu și încalcă prevederile art. 
16 alin. (1) din Constituția României, republicată; nu este stabilită vârstă până la care se acordă 
aceste stimulente financiare; art.3 alin.(2) nu este complet astfel încât să poată fi aplicat, fiind 
necesară completarea cu aspecte privind suspendarea acordării tichetelor pe perioada sarcinii 
beneficiarelor; prin adoptarea acestei inițiative, se creează o atribuție suplimentară unităților 
de învățământ, care nu se regăsește în cele privind activitatea educațională; textul inițiativei nu 
respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din punctul de vedere 
al clarității, coerenței și corectitudinii normelor, al unității terminologice, al sintagmelor 
utilizate și a corelării cu actele normative în vigoare pentru evitarea paralelismelor legislative;. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus respingerea inițiativei. 
 Comisia a propus, cu 17 voturi pentru respingere, 4 voturi împotriva respingerii și 4 
abțineri, respingerea proiectului de Lege. 
 
 Au urmat dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea 
Institutului Cultural Român (PLx.515/2021). 
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 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român ca organ de 
specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea directă a 
Primului-ministru, precum și abrogarea actualei reglementări în domeniu, respectiv Legea 
nr.356/2003. 
 Domnul deputat Boris Volosatîi a precizat că susține o restructurare/reorganizare a 
instituției, atât timp cât nu presupune lichidarea, ci îmbunătățirea activității acesteia. 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că inițiativa legislativă urmărește 
trecerea Institutului Cultural Român în subordinea Guvernului, nefiind vorba de o restructurare 
a numărului de angajați. A propus un aviz favorabil. 

Comisia, cu 6 voturi pentru adoptare, 6 voturi împotriva adoptării și 6 abțineri, a hotărât 
să emită aviz negativ asupra proiectului de Lege.  
 

Au urmat discuții asupra Propunerii de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” 
(COM(2021)574). 

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele: UE 
dorește să fie suverană din punct de vedere digital; obiectivele digitale pentru 2030 se bazează 
pe patru puncte cardinale: o populație cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare 
în domeniul digital; infrastructuri digitale durabile, sigure și performante; transformarea 
digitală a întreprinderilor; digitalizarea serviciilor publice; îndeplinirea acestor obiective 
necesită un efort comun din partea tuturor statelor membre. Decizia „Calea către deceniul 
digital” enumeră obiective digitale comune corespunzătoare celor patru puncte cardinale 
pentru a transpune în obiective comune concrete realizarea unei Uniuni digitalizate, până la 
sfârșitul deceniului. Obiectivele generale ale Deciziei sunt: promovarea unui mediu digital axat 
pe om, sigur și deschis; consolidarea rezilienței colective a statelor membre; asigurarea unei 
infrastructuri digitale sigure și accesibile; promovarea implementării și utilizării capabilităților 
digitale; asigurarea accesibilității vieții democratice și a serviciilor publice online; asigurarea 
faptului că infrastructurile și tehnologiile digitale devin mai sustenabile și mai eficiente din 
punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și că toate 
politicile existente care sunt relevante pentru atingerea obiectivelor digitale sunt luate în 
considerare pentru a contribui pe deplin la tranziția digital. Factorii esențiali sunt: o 
infrastructură digitală durabilă pentru o conectivitate excelentă și sigură pentru toți și 
pretutindeni în Europa, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, microelectronica și capacitatea 
de a prelucra volume mari de date. 
 În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui Proiect de opinie, 
favorabil Propunerii. 
 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Ștefania Marina Manea - secretar de stat 
 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți: 
 - Eugen Ilea - vicepreședinte 
 Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ: 
 - Cornelia Popa Stavri - secretar general. 
 

La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 
Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, 
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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 zilele de miercuri, 10 noiembrie și joi, 11 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 


