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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 05, 06 și 07 octombrie 2021 
 

Marti, 05 octombrie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absent 1 deputat: 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - secretar, Grupul parlamentar al USR. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat. 
    

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 05 octombrie 2021  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte 
normative din domeniul protecției sociale. PLx. 339/2021. Procedură de urgență. Raport 
comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Inițiator: Guvern.  
CD – Primă Cameră sesizată.  

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai 
sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021. PLx. 341/2021. Procedură 
de urgență. Aviz. Inițiator: Guvern.  CD – Primă Cameră sesizată.                          

3. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României. PLx. 142/2021. Raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Inițiator: Guvern.  CD – Primă Cameră sesizată.       

Miercuri, 06 octombrie 2021 
Documentare, consultare și analiză 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru 
copii. PLx. 397/2021. Aviz. CD –Cameră decizională.                            

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 
pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. 
PLx. 350/2021. Aviz. Inițiator: Guvern. CD - Cameră decizională.       

3. Organizarea serviciilor de sănătate școlară în state membre ale uniunii europene. 
Studiu documentar 
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Joi, 06 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 proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției 
sociale (PLx. 339/2021).    

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021, în sensul 
instituirii unor măsuri administrative, financiare și manageriale necesare organizării și 
funcționării creșelor în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar. Astfel, proiectul 
prevede arondarea creșelor, la solicitarea acestora, unor unități de învățământ preșcolar cu 
program normal. Toate creșele din sistemul public de stat, arondate unităților de învățământ 
preșcolar desemnate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, începând 
cu anul școlar 2021-2022, precum și creșele din sistemul privat acreditat sau creșele 
construite și înființate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, care demarează 
activitatea cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ 
acreditate prin efectul legii la data intrării în vigoare a ordonanței. A amintit cp s-a primit un 
raport preliminar de adoptare a ordonanței, în forma inițiatorului, de la Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerului Educației 
susține textul ordonanței. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a prezentat o serie de amendamente. O parte 
dintre acestea au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți, altele au fost 
considerate neclare, neaplicabile.  

În urma discuțiilor și având în vedere raportul preliminar primit de la Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, s-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință comună a celor două comisii raportoare. Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus amânarea celorlalte două puncte 
de pe ordinea de zi pentru ședința viitoare. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
 
 În zilele de miercuri 06 octombrie și joi, 07 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 


