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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 mai 2021 
 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 11 mai 2021  
Dezbaterea cu tema „Importanța educației și a sănătății pentru familie”, în 

contextul Zilei Internaționale a Familiei (15 mai) 
Organizatori: Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate și familie 

Miercuri, 12 mai 2021  
I. RAPORT 

1. Propunere legislativă pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 129/2021. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. Termen: 11 mai 2021. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

II. AVIZ 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. PLx. 163/2021. 
Procedură de urgență. Aviz. Termen: 04 mai 2021. C.D. – Cameră decizională. 

III. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile copilului. 
COM(2021)142. Termen: 25 mai 2021. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru 
examinarea fondului.  

IV. DIVERSE 
Joi, 13 mai 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marți, 11 mai 2021 
 

La lucrările ședinței au fost prezenți 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei,  fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

 - domnul deputat Volosatîi Boris  - Grupul parlamentar al AUR. 
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La dezbatere au participat ca invitați: 
Doamna dr. Diana-Loreta Păun - Consilier prezidențial, Departamentul sănătate 

publică Administrația Prezidențială   
Domnul deputat Alexandru Rafila - Vicepreședinte, Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților  
Doamna secretar de stat Florica Cherecheș - Președinte, Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)  
Domnul Vass Levente - Secretar de stat, Ministerul Sănătății  
Domnul Valentin Popescu - Director, Ministrul Educației  
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul - Episcop Vicar Patriarhal, Patriarhia 

Română 
Domnul Pieter Woltjo Bult - Reprezentantul UNICEF în România  
Domnul Ioan Ardelean -  Secretar general, Cultul Creștin Baptist, Uniunea Bisericilor 

Creștine Baptiste din România  
Doamna Mariana Arnăutu - Manager de programe educaționale, Fundația World 

Vision România  
Domnul acad. Nicolae Anastasiu - Academia Română  
Preot Nicușor Beldiman - Consilier patriarhal coordonator  
Doamna Maria Alexandra Cucu - Director, Centrul Național de Evaluare și Promovare 

a Stării de Sănătate (CNEPSS)  
Domnul Iulian Cristache - Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți 
Doamna Alina Comănescu - Asociația Sănătate pentru Comunitate  
Domnul Ovidiu Covaciu - Coaliția România Sănătoasă  
Domnul dr. Alexandru Covaciu - Președinte, Caravana cu Medici Brașov  
Doamna Alina Culcea - Președinte al Consiliului Director, Asociația Română a 

Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Director general Amgen România  
Doamna Raluca Dinu - Partnerships Officer, UNICEF  
Domnul prof. univ. dr. Daniel DAVID - Președinte, Consiliul Național al Rectorilor, 

rector al Universității Babeș-Bolyai   
Doamna Mihaela Geoană - Președinte, fondator, Fundația Renașterea  
Domnul Eugen Ilea - Vicepreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți  
Doamna Raluca Teodora Ilie - Consilier, Liga Studenților Români din Străinătate   
Domnul Viorel Iuga - Președinte, Cultul Creștin Baptist, Uniunea Bisericilor Creștine 

Baptiste din România  
Preot George Jambore - Inspector patriarhal, Sectorului teologic-educațional al 

Administrației Patriarhale  
Preot Andrei Mărcuș - Cancelar eparhial, Episcopia Greco-Catolica „Sfântul Vasile 

cel Mare” de București Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică  
Doamna dr. Maria Dunca-Moisin - Președinte, Asociația Medicilor Catolici  
Doamna Cătălina Negara - Director Executiv Fundația Renașterea  
Domnul Horia Șerban Onița - Președinte, Alianța Națională a Studenților din România  
Domnul prof. dr. Adrian Restian - Membru titular al Academiei de Științe Medicale  
Preot Ion Riba - Responsabil al Oficiului pentru Învățământ, Arhiepiscopia Romano- 

Catolică de București  
Domnul George Roman - Director Advocacy, Organizația Salvați Copiii  
Domnul Sebastian Șerban - Vicepreședinte, Responsabil Afaceri Externe, Liga 

Studenților Români din Străinătate  
Doamna dr. Daciana Toma - Secretar relații interne și internaționale, Societatea 

Națională de Medicina Familiei  
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Domnul Rareș Voicu - Președinte, Consiliul Elevilor din România, Membru Comisia 
validare 

Domnul Dan Zaharescu - Director executiv, Asociația Română a Producătorilor 
Internaționali de Medicamente.  

 
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. 
 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că pe 15 mai se va sărbători 

Ziua Internațională a Familiei. Familia este nucleul societății, iar nucleul familiei îl reprezintă 
copiii. De aici a plecat și ideea acestei dezbateri.  

Domnul deputat Nelu Tătaru, președintele Comisiei pentru sănătate și familie, a 
precizat că sănătatea și educația sunt două lucruri care nu a culoare politică, chiar dacă uneori 
sunt folosite în acest sens. Pandemia a făcut ca oamenii să se gândească mai mult la aspectele 
importante ale vieții și ale societății și să pună laolaltă persoane cu idei diferite pentru soluții 
absolut necesare.  

Doamna consilier prezidențial Diana-Loreta Păun a felicitat Comisiile pentru această 
inițiativă de a aduce împreună pe agenda Legislativului educația și sănătatea. Doamna dr. 
Diana-Loreta Păun a menționat că educația și sănătatea reprezintă priorități ale mandatului 
prezidențial, pornind de la premisa că aceste domenii asigură fundamentul sustenabil de bază 
al oricărei societăți. În ciuda consensului declarativ privind contribuția lor la dezvoltarea 
umană, lipsește un demers integrativ. Educația și sănătatea sunt intrinsec conexate și 
interdependente pentru dezvoltarea economică și productivitate. Un acces îmbunătățit la 
serviciile medicale are un impact mai mare inclusiv pentru persoanele cu educație limitată. În 
schimb, politicile îmbunătățite de acces la tratamente, nu elimină dezavantajul pentru sănătate 
care există pentru persoanele cu educație precară. Îngrijirea medicală este necesară, dar nu 
suficientă pentru o sănătate îmbunătățită. În schimb, populația mai bine educată se bucură, în 
general, de o sănătate mai bună pe parcursul întregii vieți, astfel, investiția în educație, pe 
termen lung, va genera costuri mai mici pentru stat. În România, jumătate dintre decesele 
înregistrate sunt cauzate de factorii comportamentali, motiv pentru care educația în sănătate 
este foarte importantă.  

 Domnul Valentin Popescu, director în cadrul Ministerului Educației, a subliniat câteva 
concluzii ale unor studii efectuate în România și în străinătate. Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică a precizat într-unul dintre studiile sale că o treime de an școlar fără 
a face școală determină o pierdere de 3% pe an a veniturilor viitoare ale elevilor deveniți 
adulți și o scădere economică cu 1,5% pe țară. Potrivit acestui Raport, efectele pandemiei se 
simt într-o spirală: încep cu stres și oboseală mentală și continuă cu lipsa concentrării și a 
depresiei. Foarte mulți copii au spus în numeroase chestionare că au slăbit excesiv/ s-au 
îngrășat foarte mult sau au o lipsă de atenție, care este urmată de neliniște și anxietate. Mulți 
copii au pierdut legătura directă cu profesorii, cu colegii, au avut o stare emoțională 
depreciată. Pe de altă parte, a apărut disperarea efectivă a unor familii, care nu au avut niciun 
fel de alternativă în scenariul învățământului hibrid sau complet online pentru copiii lor, 
deoarece nu aveau acces la internet/tabletă sau ajutorul unui adult; acești copii au pierdut un 
an complet. În condițiile în care școlile au fost închise, evenimentele au fost anulate și au 
trebuit să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai 
mult ca oricând. În perioada carantinei, sistemul educațional a trebuit să se adapteze unei noi 
realități accentuând necesitatea investițiilor în tehnologie, resurse, formare, astfel încât fiecare 
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copil să aibă acces la educație. Copiii care trăiesc în sărăcie, copiii din grupurile minoritare 
sau cei cu dizabilități au avut cel mai mult de pierdut, mai ales dacă sunt din mediul rural. În 
contextul acestei pandemii, copiii vulnerabili sunt expuși la riscuri și mai mari, cum ar fi 
separarea de familie, lipsa accesului la servicii medicale, violență și neglijare. Toate acestea 
fac continuarea educației lor cu atât mai grea. Tocmai de aceea, educația trebuie să fie și mai 
prezentă în planurile de rezolvare a crizei.  

Domnul președinte prof. univ. dr. Daniel David a amintit că educația și sănătatea 
reprezintă pilonii societății românești. Azi, societatea este axată pe 4 forțe: simțul comun; 
religie, o forță importantă pentru cei credincioși, dar dacă acest lucru vine pe o componentă 
socială, este mai puțin importantă pentru zona de sănătate; știința, care a reușit să aibă 
contribuții majore în sănătatea oamenilor; pseudo-știința, un lucru extrem de grav care s-a 
dezvoltat foarte mult în ultima perioadă - mai exact, oameni care au tot felul de teorii despre 
felul în care se cresc copiii, cum să fim sănătoși sau cum trebuie să fie educația. Noile generații 
sunt mult mai globalizate, iar diferențele se atenuează, dar încă persistă prin acei indivizi 
autonomi. Toată dezbaterea despre educație și cunoaștere pornește de la identificarea unor 
probleme perpetuate de-a lungul anilor: rigiditatea mentală a unor generații diferite, 
pudibonderia specifică culturii noastre și lipsa cruntă a cunoașterii de situații de viață, care ar 
putea fi explorate prin lecturi de calitate. În genere, oamenii, sunt caracterizați de deciziile pe 
care le iau în situații critice, de viață și de moarte. În lipsa promovării exercițiului de empatie 
pe care lectura îl dezvoltă constant, din punct de vedere al cunoașterii nu vom putea vorbi 
decât despre pseudocunoaștere, fiecare dintre noi satisfăcând doar o parte din ceea ce ne 
definește strict individual, nu unitar. În procesul de orientare vocațională, pentru a combate 
situația actuală a neconcordanței între așteptările legate de programele de studiu și ofertele 
educaționale, tinerii trebuie susținuți în a-și găsi motivația reală, mentorii potriviți și sursele 
veridice de cunoaștere. Doar astfel pot să devină adulți fericiți și motivați, care își practică 
autentic, zi de zi, valorile și adevărurile despre viață. 

Doamna președinte Florica Cherecheș a precizat că întreaga activitate a ANDPDCA 
este concentrată în jurul conceptului de familie. Familia este mediul cel mai important pentru 
ca un copil să crească echilibrat și cât mai armonios. Din cei 47.000 de copii care se bucură 
de protecție în România, 34.000 sunt fie în asistență maternală, fie în plasament la familii, la 
rude și doar 13.000 sunt în instituții, aceștia fiind în mod special copiii cu nevoi speciale, cu 
dizabilități, care necesită o atenție deosebită și o îngrijire ce presupune mai mult efort. De 
asemenea, ANDPDCA urmărește ca cei mai mulți copii să ajungă la familii prin adopție. 
Tehnologia a influențat foarte mult viața de familie și dinamica familiei în ultimii ani, iar 
pandemia a supus în mod special familia unor presiuni exterioare deosebite de a se adapta 
schimbărilor și de a învăța încontinuu lucruri noi. În plus, există și multe alte provocări cu 
care se confruntă familiile în momentul de față, cum ar fi divorțuri, abandon, violență în 
familie. Toate aceste provocări au demonstrat încă o dată rolul primordial al familiei în ceea 
ce privește educația copiilor, aceasta punând bazele formării caracterului copilului. 
ANDPDCA are ca procedură de lucru elaborarea unei strategii pentru copii, care va sta la 
baza tuturor documentelor și cererilor de finanțare pentru proiectele ce vizează protecția 
copilului.  

Academia Română a transmis prin domnul acad. Nicolae Anastasiu punctul de vedere.  
Doamna director Maria Alexandra Cucu a subliniat importanța societății civile, a 

ONG-urilor active în acest domeniu și a menționat că acest proces de implicare ar trebui să 
fie unul sistematic, bazat pe programe și curricule îmbunătățite, astfel încât la nivelul 
societății rezultatul să fie un adult cu competențe de înțelegere și de asumare a 
responsabilității pentru propriul comportament. Este mereu necesar un feedback în activitățile 
de elaborare de materiale de promovare a sănătății, de monitorizare a stării de sănătate, de 
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lucru cu asistenții medicali comunitari și asistenții din școală și, nu în ultimul rând, la orice 
inițiativă legislativă. 

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a precizat că 
familia ocupă un loc fundamental, aceasta fiind întemeiată prin una din cele șapte Sfinte Taine 
ale Bisericii. Părinții Bisericii Creștine au comparat familia cu Biserica, numind-o „Biserica 
mică”, „Biserica de acasă”. În ultimele decenii, datorită multor provocări, Biserica a 
dinamizat preocupările ei legate de consolidarea familiei, de educația pentru familie. Biserica 
a organizat și câteva congrese naționale pe tema familiei, cum ar fi cel din anul 2001, 
organizat de Biserica Ortodoxă Română în colaborare cu Biserica Romano-Catolică din 
România, intitulat „Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin”, dar și cel din anul 
2011, intitulat „Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și pentru societate”. Mai 
mult, în contextul pandemiei, Biserica a fost foarte aproape de elevii care au parcurs o 
perioadă extrem de dificilă, astfel că au fost oferite acestora peste 5.000 de tablete și alte 
instrumente pentru a participa la cursuri de acasă.   

Preotul Ion Riba, Arhiepiscopia Romano-Catolică, a menționat că educația, sănătatea 
și familia constituie piloni pentru activitatea Bisericii Catolice, întrucât aceasta a fost 
implicată mereu în domeniul educației. În colaborare cu forurile internaționale, s-au căutat 
soluții pentru a ajunge la sufletul copiilor și pentru a merge mai departe în educația acestora. 
În ceea ce privește sănătatea, Biserica a fost mereu alături de cei bolnavi și a propus proiecte 
care să pastreze echilibrul și sănătatea trupului și sufletului oamenilor. În ceea ce privește 
familia, Biserica a fost un sprijin pentru aceasta dintotdeauna. 

Preotul Andrei Mărcuș, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a menționat 
că familia reprezintă „Biserica domestică”, locul de unde pornește și se naște totul la nivel de 
credință, la nivel de transmitere a învățăturii, indiferent că e vorba de învățătura creștină, sau 
învățătura ca știință. Biserica susține învățământul, iar în contextul pandemiei, mai multe 
asociații ale Bisericii s-au implicat în susținerea copiilor, asigurându-le materialele de care au 
nevoie pentru învățământul la distanță. Tot prin intermediul acestor asociații, Biserica s-a 
implicat în limitarea abandonului școlar. În ceea ce privește sanatatea, Biserica se implică 
prin intermediul Asociației Medicilor Catolici.  

Domnul președinte Viorel Iuga, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România,  a 
accentuat importanța parteneriatului școală-sănătate-familie în ceea ce privește viitorul 
omenirii. 

Domnul deputat Alexandru Rafila, vicepreședinte al Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, a precizat că, din păcate, România nu mizează pe două elemente importante 
pentru dezvoltarea ei - educația și sănătatea, iar cheltuirea banilor publici pentru educație și 
pentru sănătate nu reprezintă tocmai o cheltuială, ci o investiție pentru viitorul sănătos și 
dezvoltarea acestei națiuni. Educația în școala primară, gimnazială, liceu, are o componentă 
foarte importantă și anume, educația pentru sănătate, și a amintit de proiectul lansat în anul 
2002 care se numea ”Educație pentru sănătate în școala românească.” Oamenii ar trebui să 
militeze pentru o lege care să reglementeze educația pentru sănătate și accesul pentru sănătate 
în România. În momentul actual, doar 5% din părinți optează pentru această disciplină școlară 
facultativă. A adus în discuție și problema resurselor umane calificate care să predea educație 
pentru sănătate în școli și nevoia de a stimula profesorii pentru a face acest lucru. Dezbaterea 
ar fi bine să se soldeze cu un proiect de lege legat de educația pentru sănătate. 

Domnul Pieter Woltjo Bult, reprezentantul UNICEF în România, a menționat că 
educația pentru sănătate este parte a sistemului de sănătate, dar și un rezultat al sistemului de 
învățământ și este nevoie de implicarea tuturor actorilor pentru a avea rezultate în această 
zonă. Educația pentru sănătate înseamnă prevenție împotriva bolilor, împotriva abandonului 
școlar, împotriva separării de familie, împotriva violenței, dar și a sărăciei. Sistemele de 
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educație, de sănătate și de protecție sunt bine dezvoltate în România din perspectiva cadrului 
legislativ și a resurselor, dar lipsește acel ultim kilometru care face legătura între servicii și 
familie. Aceste sisteme sunt concentrate în rezolvarea problemelor, dar educația pentru 
sănătate înseamnă prevenție. Doar persoanele cu probleme au nevoie de servicii, dar, pentru 
a putea fi făcută prevenția, serviciile trebuie să ajungă la oameni. Prevenția necesită 
profesioniști la nivel local care să viziteze familiile, să le identifice vulnerabilitățile și să le 
rezolve înainte ca acestea să devină probleme. 

Domnul prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, vicepreședinte al Academiei de Științe 
Medicale, a precizat că în vremurile actuale sănătatea a trecut pe primul plan, însă, deși 
medicina a progresat în mod absolut, societatea contemporană este din ce  în ce  mai bolnavă. 
Mai mult de jumătate din populația omenirii suferă de cel puțin o boală cronică. Educația are 
un rol foarte important, pentru că medicina nu poate preveni singură aceste îmbolnăviri, iar 
prima și cea mai importantă educație se face în familie. 

Doamna președinte Mihaela Geoană, Fundația Renașterea, a susținut că educația 
pentru sănătate este o investiție esențială, multe boli ar fi putut fi depistate mai devreme și 
învinse cu succes dacă pacienții ar fi fost educați în sensul unei vieți sănătoase sau a 
prevenției. Educația pentru sănătate poate începe cu mult succes încă din etapa preșcolară, 
aducând beneficii atât copiilor, cât și părinților, un element important în acest proces fiind 
comunicarea eficientă. 

Doamna Mariana Arnăutu, Fundația World Vision România, a menționat câteva 
aspecte referitoare la starea actuală a copiilor din mediul rural, iar cel mai important este că 
unul din cinci copii nu este niciodată fericit. În ceea ce privește starea de sănătate și educația 
pe care copiii o primesc în familie, în peste un sfert din gospodării, aceștia nu au o igienă 
corespunzătoare, iar acest lucru se întâmplă și în școli. Sunt multe familii vulnerabile din 
mediul rural care au nevoie de sprijin.  

Domnul director George Roman, Organizația Salvați Copiii, a menționat că elevii nu 
au posibilitatea de a se informa corect și sistematic în sistemul educațional, obținând 
informații despre educație cel mai frecvent de pe internet, de la prieteni, de pe platforme de 
socializare, iar în acest fel riscul de a obține informații greșite este foarte mare.  

Doamna Alina Culcea, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de 
Medicamente, a prezentat planurile de prevenție, intervenție și tratament în care se implică 
ARPIM și a subliniat aspecte legate de vaccinare, care ar aduce beneficii populației. 

Doamna Alina Comănescu, Asociația Sănătate pentru Comunitate, a propus două 
tipuri de vaccin care previn două tipuri de cancer, vaccinul împotriva virusului HPV și cel 
împotriva hepatitei B, sperând la dezvoltarea și implementarea unor programe de prevenție, 
screening și vaccinare. O componentă importantă în cadrul prevenției pentru tineri ar fi ca 
aceștia să deprindă importanța gândirii critice și a datelor susținute științific. 

Domnul Alexandru Covaciu, Caravana cu medici Brașov, a prezentat serviciile oferite 
de acest proiect: în mediul rural, unde nu există medici de familie și nici asistent comunitar 
în școli, se formează o policlinică și se oferă consultații la același nivel la care se oferă într-o 
policlinică privată sau de stat din țară. Caravana cu medici reprezintă singurul mod prin care 
în mediul rural se poate face educație medicală. 

Doamna dr. Daciana Toma, Societatea Națională de Medicina Familiei, a subliniat că 
educația pentru sănătate începe chiar dinainte de a ne naște și trebuie să continue pe tot 
parcursul vieții. Este un deficit de educație pentru sănătate la nivelul populației. 

Domnul deputat Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, secretar al Comisiei pentru 
sănătate și familie, a menționat că pentru a avea o familie funcțională este nevoie de sănătate 
și educație. Sistemul actual în care educația pentru sănătate este opțională nu funcționează 
întrucât 5% optează pentru el, dar jumătate abandonează în al doilea semestru. Dacă acest 



7 
 

sistem ar funcționa, în România nu ar mai fi cel mai mare număr de mame adolescente, nu ar 
fi folosită întreruperea de sarcină ca formă de planificare familială, nu ar mai fi cel mai mare 
număr de nașteri premature din Europa, cu viitori adulți cu suferințe și costuri enorme pentru 
societate și nu ar fi această mică rată de supraviețuire la oncopediatrie și un eșec al campaniei 
de vaccinare HPV. În anul 2016 s-a lansat Programul educație pentru sănătate, care a fost 
abandonat, dar se poate relua. 

Doamna deputat Barcari Rodica-Luminița a susținut că prin educație se poate face 
prevenție. Educația este o bază pentru dezvoltare sănătoasă, dar și sănătatea este necesară 
pentru edificarea educației. În plus, un subiect îngrijorător este și numărul mamelor minore 
în România, iar dacă nu va fi dezvoltată o strategie coerentă și finanțată corespunzător pentru 
combaterea acestui fenomen va continua condamnarea anuală a mii de fete la sărăcie și 
marginalizare. În absența educației, una dintre cele mai grave consecințe a fenomenelor 
mamelor minore este nivelul de sărăcie, care riscă să se răsfrângă și asupra copiilor acestora. 
Raportul UNICEF arată că fenomenul este ciclic, reproducându-se în cadrul aceleiași familii 
de la o generație la alta, cu tot cu precaritatea economică, socială și de sănătate, motiv pentru 
care este nevoie de măsuri complexe și implicarea mai multor instituții ale statului din 
domeniul sănătății și educației. Sistemul de educație, cel sanitar, dar și autoritățile locale 
trebuie să acționeze pe baza unei strategii comune, acordând o atenție sporită tinerilor din 
categoriile vulnerabile. 

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță a precizat că educația, familia și sănătatea 
sunt fundamentale în dezvoltarea unei societăți, de aceea este vital ca societatea să stimuleze 
constituirea de familii și să sprijine familia tradițională.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut că familia în școală este 
alcătuită din domnul/doamna profesoară care reprezintă mama/tatăl și elev, acest lucru 
ajutând la învingerea momentelor grele cu care s-a confruntat întreaga țară. Pentru ca această 
colaborare să fie și mai bună în viitor, trebuie să fie pregătite strategii, grupuri de lucru și 
poate un proiect. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a susținut că educația copiilor depinde de 
educația părinților. Educația pentru sănătate este educația pentru viață. Dacă copiii nu sunt 
educați pentru prevenție aceștia sunt expuși multor riscuri de îmbolnăvire, astfel că, a crescut 
foarte mult numărul copiilor cu diabet din țară, numărul copiilor cu obezitate, numărul 
copiilor cu hipertensiune arterială. 

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, a 
propus să se revadă legislația privind cabinetele medicale școlare, modul de organizare a 
acestora și activitatea medicilor de medicină școlară. Sunt foarte multe sincope în ceea ce 
privește modul de organizare și activitatea acestor medici la nivel național. 

Domnul președinte Rareș Voicu, Consiliul Național al Elevilor, a adus în discuție 
problema întreruperilor de sarcină în rândul persoanelor minore, afirmând ca aproximativ 
30% din persoanele aflate în această situație nu au terminat nici măcar școala primară. Acest 
fenomen nu afectează doar elevii care provin din familii dezavantajate. Pe lângă materia 
opțională în ceea ce privește educația sexuală/educația pentru sănătate, este necesar un modul 
de sănătate a reproducerii care să ofere elevilor informațiile de care au nevoie pentru o viață 
sexuală sănătoasă.  

Domnul președinte Horia Șerban Oniță, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 
din România, a prezentat cinci statistici ce vizează învățământul superior: ultima țară din 
Europa cu privire la numărul de tineri absolvenți de învățământ superior; antepenultima țară 
în Europa cu privire la numărul de studenți cu probleme de sănătate și cu dizabilități care 
ajung în învățământul superior; prima țară din Europa cu privire la proporția de familii bogate 
care ajung în învățământul superior; speranța de viață medie pentru absolvenții de învățământ 
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superior este cu 8 ani mai mare în cazul bărbaților, 4 ani mai mare în cazul femeilor; 
absolvenții de învățământ superior sunt de 3 ori mai expuși la probleme de sănătate mintală. 
De asemenea, a adus în discuție promovarea sportului ca măsură pentru sănătate. 

Domnul vicepreședinte Sebastian Șerban, Liga Studenților Români din Străinătate, a 
propus programe de consiliere, de educație pentru părinți și în străinătate. 

Domnul secretar de stat Levente Vass a precizat că medicina școlară ar trebui 
regândită, considerând că oamenii ar trebui să gândească peste medicul de familie, peste 
medicul stomatolog, și la un medic specialist, management sanitar. Dacă ar fi la nivelul 
școlilor, la nivelul asociațiilor, angajat chiar și part-time un medic de sănătate publică și 
management sanitar, atunci s-ar putea ajunge și mai repede la țelul dorit. Acest lucru ar 
presupune un efort financiar acceptabil și în vreme de pandemie, cu implicarea Guvernului, 
cu susținerea Ministerului Sănătății și a Parlamentului.   

Domnul președinte Nelu Tătaru a considerat că toate lucrurile spuse în timpul 
dezbaterii ar trebui să se transforme în perspective și a precizat că, împreună cu doamna 
președinte Natalia-Elena Intotero, a hotărât să constituie grupuri de lucru comune atât la 
nivelul staff-ului, cât și la nivelul parlamentarilor, pentru a putea urni acea legislație care este 
amânată de atâta timp, urmând o legislație atât în domeniul educației, cât și în domeniul 
sănătății. 

 
Miercuri, 12 mai 2021 

 
La lucrările ședinței au fost prezenți 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei,  fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 
- domnul deputat Damian Romulus Marius - înlocuit de domnul deputat Vasile Cîtea, 

Grupul parlamentar al PSD 
- domnul deputat Daniel-Liviu Toda - înlocuit de doamna deputat Diana Stoica, Grupul 

parlamentar al USRPLUS 
- domnul deputat Boris Volosatîi - Grupul parlamentar al AUR. 
  

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ioana Lazăr - secretar general 
 Din partea Ministerul Afacerilor Interne 

- Petre Bucioc - șef serviciu, Direcția Generală Management Operațional 
 Din partea Inspectoratul General al Poliției Române 

- Dorin Fânaru - comisar-șef 
Din partea Asociației Orașelor din România 
- Ionel Chiriță - președinte executiv. 
 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

președintele Comisiei. 
 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art. 112 din 

Legea educației naționale nr.1/2011 (PLx. 129/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât, după 3 ani calendaristici de la închiderea unei școli, 
perioadă în care nu s-a desfășurat niciun fel de activitate educațională, destinația respectivei 
instituții/unități de învâțământ preuniversitar de stat se poate schimba fără avizul conform al 
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Ministerului Educației, în baza unei hotărâri de consiliu local din unitatea administrativ 
teritorială în cauză. Totodată, se propune ca, în cazul în care există din nou elevi pentru 
reluarea activității educaționale, existând solicitări în acest sens, același consiliul local este 
obligat să reamenajeze și să reducă imobilul la standarde necesare desfășurării activității 
educaționale, sau să asigure un alt spațiu în acest sens, conform legislației specifice și 
criteriilor administrative care reglementează aceste aspecte. În calitate de inițiator, doamna 
președinte Natalia-Elena Intotero a precizat ideea acestei inițiative a venit în urma deplasărilor 
în teritoriu, în urma cosultărilor cu primari de la Asociațiile Comunelor din România, de la 
Asociațiile Orașelor din România. În România, în prezent, există sute de școli abandonate. 
Multe dintre imobilele acestor foste unități de învățământ, în care nu se mai desfașoară 
activitate didactică sau orice altă activitate educațională de mulți ani, reprezentând un factor 
de risc în comunitățile locale. Pentru eficientizarea, raționalizarea și economia în cheltuirea 
banului public, consiliile locale nu investesc sume considerabile în consolidarea clădirilor 
respective, alegând să aloce finanțarea către alte categorii de cheltuieli mai urgente, în 
conformitate cu nevoile actuale ale comunității locale. Pe termen lung, aceste imobile ajung 
în paragină, reprezentând un risc de siguranță pentru cetățeni. Problema este foarte des 
întâlnită în zonele rurale unde s-a produs fenomenul depopulării, iar școlile au fost scoase din 
uz și arondate altor unități de învățământ din zonă din cauza lipsei de elevi și personal didactic. 
De obicei, în sate și comune, aceste imobile sunt poziționate în centrul localităților, fiind chiar 
construite perete în perete cu căminele culturale, unde se desfașoară activități culturale 
importante. Conform art.112 al Legii nr. 1/2011, schimbarea destinației bazei materiale a 
instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile 
administrației publice locale numai cu avizul conform al Ministerului Educației, în baza 
procedurii specifice prezentate în Ordinul Ministerului Educației nr. 5819/2016. De multe ori, 
solicitările consiliilor locale și ale primăriilor primesc avize negative pentru propunerea lor 
de schimbare a destinației, pe un fond neclar. Astfel, nu au posibilitatea să investească în 
imobilele unităților școlare scoase din uz, în vederea transformării spațiilor respective pentru 
alte acțiuni și destinații necesare comunității, precum cămine de bătrâni sau alte activități 
sociale. Aleșii locali, primarii și consilierii locali, cunosc cel mai bine nevoile cetățenilor la 
nivelul unei unități administrativ teritoriale, acțiunile pe care le desfașoară fiind spre binele 
comunităților și al viitorului acestora. Cu acest argument, se propune introducerea unui nou 
alineat, care să vină în sprijinul primăriilor și consiliilor locale din toată țara, eficientizând 
astfel procesul de tranziție verde și modernizare al comunităților locale, sub considerentul că 
aceste spații pot fi renovate și reamenajate inclusiv cu fondurile pe care România le are la 
dispoziție pentru un timp limitat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Există un 
raport prelminar de adoptare de la Comisia pentru pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că punctul de vedere al Ministerului 
Educației este nefavorabil propunerii legislative. Din punct de vedere al tehnicii legislative, 
la titlul inițiativei se face referire la Legea educației naționale republicată, legea educației 
naționale nefiind republicată. Pe de altă parte, pentru claritatea reglementării în ce privește 
activitatea educațională, aceasta nu se întrerupe și nu este o sintagmă utilizată în Legea 
educației naționale, prin urmare, având în vedere normele imperative de tehnică legislativă, 
este important să se utilizeze o terminologie care poate fi aplicată și coroborată cu celelalte 
reglementări din lege. În situația în care o clădire intră în conservare, nu este obligatoriu ca 
toate clădirile din incinta unității de învățământ cu personalitate juridică să fie în conservare.  
Schimbarea destinației unei clădiri fără o analiză bine fundamentată va da naștere unor situații 
de natură să afecteze dreptul la educație. 
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Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că există observații din partea 
Consiliului Legislativ pe care și le însușește și a asigurat de cele mai bune intenții ale 
legiuitorului. Primarii vor binele copiilor, își doresc ca acele clădiri în care nu mai există 
activitate didactică, să nu se deterioreze. Înainte de a înregistra propunerea la Camera 
Deputaților a adresat o interpelare Ministerului Educației prin care a solicitat o analiză asupra  
unităților de învățământ de la nivel național unde nu mai există activitate diadctică și nu a 
primit un raspuns concret.  

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a propus amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor și a precizat că înțelege și reținerea Ministerului Educației, care ar fi trebuit să 
vină cu mai multe argumente fundamentate.  

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a menționat că, în activitatea desfășurată 
ca director de școală, în toate proiectele educaționale derulate au fost implicate autoritățile 
locale, deoarece primarul te ajută și cunoaște situația unităților școlare teritoriale. A menținat 
că a luat parte și la discuțiile asupra inițiativei la Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și este de părere că forma adoptată de către această Comisie este 
optimă, așadar a propus însușirea raportului preliminar.  

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a menționat că este nevoie de amânare, 
pentru a se ajunge la o variantă agreată de toate părțile implicate, astfel încât să se dea 
posibilitatea organizării concrete în plan local.  

Domnul secretar Filip Havârneanu a fost de acord cu cele precizate de către doamna 
deputat Violeta Alexandru și a amintit de faptul că trebuie avut în vedere și termenul 
constituțional al inițiativei, astfel încât aceasta să nu treacă tacit. A menționat că sunt depuse 
amendamente ale USRPLUS asupra propunerii legislative, care nu au fost dezbătute.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că, în momentul de față, există un 
raport preliminar de la Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului. Pentru a nu 
trece tacit inițiativa legislativă, ar trebui adoptat raportul preliminar așa cum a fost transmis 
de către cealaltă comisie raportoare. Daca în Comisia pentru învățământ se vor adopta alte 
modificări față cele prevăzute în raportul preliminar, atunci trebuie să se reia discuțiile în 
ședință comună cu Comisia pentru administrație pentru elaborarea unui raport comun care să 
fie înaintat Plenului Camerei Deputaților. Senatul este Camera decizională. Ar putea exista 
presiuni asupra autorităților pentru a adopta anumite proiecte, inclusiv de natură imobiliară, 
care să greveze interesului educațional. A susținut inițiativa, fiind semnatar al acesteia, dar a 
precizat că este deschis argumentelor care dau o formă îmbunătățită inițiativei.  

Domnul Ionel Chiriță a îndemnat la încredere în deciziile primarilor. Inițiativa este o 
reglementare care trebuia făcută mai demult, toți dorind colectivități locale care să răspundă 
nevoilor reale ale cetățenilor și trebuie să existe încredere în votul dat primarului și consiliilor 
locale.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a menționat că, în această Comisie, deputații 
sunt datori să reprezinte interesele elevilor. Există îngăduință și rezonabilitate și față de 
primari, dar nu se poate abandona hazardului acest patrimoniu al educației, care trebuie 
protejat și trebuie să se ia toate măsurile în acest sens.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat care este termenul de adoptare 
tacită.  

Doamna Ioana Mînzu, șef birou, a precizat că acesta se calculează conform 
prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, anume 45 
de zile calendaristice de la data includerii propunerii în "Lista proiectelor de lege, a 
propunerilor legislative supuse dezbaterii şi adoptării Camerei Deputaţilor". În acest caz,  
termenul este sfîrșitul lunii iunie. 



11 
 

Domnul deputat Ionel Dancă a precizat că susține amânarea dezbaterilor și a precizat 
că intenția inițiativei este bună, ea raspunde unei problematici reale cu care se confruntă 
autoritățile locale, dar este necesară o îmbunătățirea prin consultări între părțile implicate.  

Domnul deputat Aurel Nechita a precizat că este necesar ca destinația unităților școlare 
să rămână în mediul cultural și social.  

Comisia, cu 16 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, a hotărât amânarea cu o sapătamână 
a dezbaterilor asupra propunerii legislative.  

 
În continuare s-a dezbătut  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte 
normative (PLx. 163/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.70/2020. Intervențiile legislative preconizate vizeză situațiile în care conducerea 
operațională a poliției locale este exercitată de către Poliția Română. Astfel, se propune ca 
Poliția Română să conducă operațional prin inspectoratele de poliție județene/Direcția 
Generală de Poliție a Municipiului București, poliția locală care funcționează în comuna, 
orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a unui municipiu în care a fost 
instituită carantina zonală potrivit legii, pe durata acesteia. Totodată, se propune completarea 
actului normativ cu un nou articol, normă ce urmează să reglementeze posibilitatea ca, pe 
perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între poliția locală sau, după caz, unitatea/sub 
diviziunea administrativ-teritorială și inspectoratul de poliție județean/Direcția Generală de 
Poliție a Municipiului București, să fie stabilită preluarea conducerii operaționale a poliției 
locale de către unitatea teritorială a Poliției Române. 

Domnul comisar-șef Dorin Fânaru  a menționat că demersul legislativ este generat de 
solicitările formulate de structurile asociative ale municipiilor, orașelor și comunelor din 
România, cu privire la încetarea subordonării operaționale a poliției locale față de Poliția 
Română, astfel încât polițiștii locali să își reia activitățile reglementate prin lege. Așadar, prin 
proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 70/2020, în sensul reglementării situațiilor în care conducerea operațională a 
poliției locale este exercitată de către Poliția Română.  
 Comisia, unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus un aviz favorabil asupra 
proiectului de lege.  
  
 A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile 
copilului. COM(2021)142. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil Comunicării. 
 
 La punctul III - Diverse, domnul deputat Dan-Cristian Popescu a făcut propunerea de 
a-l invita pe domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu la ședința Comisiei de săptămâna 
următoare pentru a prezenta câteva aspecte referitoare la sistemul de învățământ. 
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Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a solicitat ca, dacă se face această 
dezbatere, nu trebuie să fie invitate terțe persoane, ci să participe doar membrii Comisiei 
pentru a fi un dialog constructiv.  
  
  În ziua de joi, 13 mai 2021, 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 


