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Luni, 27 iunie 2022  
 

La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 1 deputat, după cum urmează: 

- Ana Loredana Predescu - Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Alianței "O Voce pentru Educație": 
 - Paul Apostol  

- Gabi Bartic 
- Silvia Bogdan 
- Diana Certan 
- Andreea Esanu 
- Fabiola Hosu 
- George Leca 
- Decebal Mohîrță  
- Andreea Nistor 
- Luca Onica 
- Camelia Platt 
- Iulia Pielmus 
- Camelia Spătaru 
Din partea Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură  
- Florin Constantin - lider grup de lucru Resurse umane 
- Anca Vatasoiu - avocat 
- Maria Chiriloaia - responsabil Misiuni educație și formare 
- Denisa Bratu -  responsabil relații cu instituțiile publice. 
 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 27 iunie 2022  
Dezbatere cu tema: Modernizarea educației preuniversitare - măsuri propuse de 

societatea civilă și mediul privat 
Invitați: Reprezentanții Alianței "O Voce pentru Educație". Prezentarea Manifestului - 

100 de măsuri pentru modernizare.  
Marți, 28 iunie 2022 

I. AVIZE 

ioana.minzu
Conform cu originalul
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1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. Plx. 379/2022. Aviz. C.D. - Cameră decizională.  
 2.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000. 
PLx. 383/2022. Aviz. C.D. - Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind protecția 
drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni 
alergice. PLx. 384/2022. Aviz. C.D. - Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. PLx. 386/2022. Aviz. C.D. - Cameră 
decizională. 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. Plx. 
387/2022. Aviz. C.D. - Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 22 iunie 2022 și joi, 23 iunie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
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. 
 
Reprezentanții Alianței "O Voce pentru Educație" au prezentat Manifestul de 

modernizare a educaţiei preuniversitare. Alianța a propus mai multe teme de reformă, care 
sprijină modernizarea educației structurate pe câteva puncte critice: carieră didactică, 
management și guvernanță, finanțare, curriculum și stem, evaluarea rezultatelor învățării, 
alfabetizare funcțională, digitalizare, educație incluzivă, învățământ dual și profesional.  O 
educație de bază de calitate trebuie să includă aspecte de dezvoltare personală, creștere 
economică, sănătate, nutriție, ecologie, democrație și guvernare, egalitate de gen, etnie, 
drepturile omului și securitate. Trebuie să existe un sistem care garantează accesul tuturor, 
compensează inegalitățile și dezvoltă comunitatea. Profesorii trebuie să fie sunt competenți, 
motivați, autonomi, respectați, și încurajați să învețe. Un grad ridicat de autonomie și asumare 
a deciziei și a responsabilităților pentru învățare, inclusiv la nivelul elevului este necesar. 
Curriculumul trebuie să fie flexibil, relevant pentru viața reală și interesele elevului, centrat pe 
competențe și valori; evaluarea ajută elevul să-și înțeleagă progresul și este valorificată pentru 
îmbunătățirea performanței sistemului(profesor, școală, politici publice). 

La dezbatere au luat cuvântul domnii deputați: Natalia Elena Intotero, Cătălin Zamfir 
Manea, Rodica Luminița Barcari, Szabo Odon, Onuț Valeriu Atanasiu, Vasile-Aurel Căuș, 
Elena Hărătău. 

Marți, 28 iunie 2022  
 
La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  

fiind absenți 1 deputat, după cum urmează: 
- Ana Loredana Predescu - Grupul parlamentar al PSD. 
 

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

- Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Federaţiei Române de Oină 
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- Nicolae Dobre - președinte 
 Din partea inițiatorilor 
 - Constantin-Bogdan Matei - senator 

- Cristian Gabriel Seidler - deputat.  
 
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. 
 
Ședința a debutat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx. 379/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Anexei nr.1, capitolul I, litera A, punctele 2, 3, 5 și 6 din 
Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-se majorarea cu 0,25 puncte, începând cu anul școlar 
2022-2023, a coeficientului stabilit pentru determinarea salariului de bază aferent unor funcții 
ocupate de personalul didactic de predare, personalului didactic auxiliar, personalului didactic 
de conducere, de îndrumare și control din unitățile de învățământ preuniversitar. 

Domnul deputat Marius Andrei Miftode, inițiator, a subliniat nevoia unei mai bune 
salarizări a cadrelor didactice, menționând că, în prezent, salariul unui debutant este sub 
nivelul coșului minim de consum pentru un trai decent. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației a analizat 
inițiativa legislativă și a determinat un impact fiscal al implementării acesteia. Pentru anul 
2022 suma necesară pentru punerea în aplicare a inițiativei ar fi de 820 milioane de lei, sumă 
ce ar trebui să greveze bugetul pe 2022, iar impactul bugetar pentru un an întreg este de 2,46 
miliarde lei. Având în vedere impactul bugetar semnificativ, Ministerul Educației sugerează să 
se pronunțe mai întâi asupra inițiativei Ministerului Finanțelor, care este responsabil cu 
asigurarea bugetului pentru educație, cunoscându-se poziția Ministerul Educației de susținere 
a creșterii salariilor profesorilor.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut actualizarea salariilor și a 
atras atenția asupra aspectelor sesizate în avizul negativ al Consiliului Legislativ, în care se 
precizează că soluția propusă încalcă principiile care stau la baza sistemului de salarizare 
reglementat de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv principiul nediscriminării și 
principiul importanței sociale a muncii. Majorarea se propune doar pentru personalul din 
învățământul preuniversitar, nu și pentru cel din învățământul universitar, încălcându-se 
prevederile art. 16 din Constituție referitoare la principiul egalității în drepturi; se creează 
discriminare prin ”excludere de la un drept” (DCC nr. 657/2019), creându-se diferență de 
tratament săvârșită de stat între indivizi aflați în situații analoage, fără o justificare obiectivă și 
rezonabilă (Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului). 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra propunerii legislative, cu solicitarea însușirii observațiilor Consiliului Legislativ.   

 
În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și 

sportului nr.69/2000 (PLx. 383/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege preconizează 

instituirea zilei de 9 mai ca Zi națională a oinei, precum și instituirea obligației Federației 
Române de Oină de a prezenta, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, activitățile propuse a 
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se desfășura anul următor, pentru finanțarea directă de la bugetul de stat a programului 
național „Redescoperă Oina”. 

Domnul președinte Nicolae Dobre a subliniat că oina este mai mult decât un sport, este 
exprimarea sportivă a culturii românești. Este un joc sportiv tradițional românesc atestat 
documentar de sute de ani, care contribuie alături de alte valori naționale la realizarea 
identității naționale. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației susține 
promovarea oinei ca sport național, însă punctul de vedere al Guvernului este unul 
nefavorabil, bazat pe punctul de vedere primit de la Ministerul Sportului. În Strategia 
Națională pentru Sport urmează să fie prevăzută o zi festivă cu titulatura „Ziua Națională a 
Sportului” pentru toate disciplinele sportive. Totodată, acele activități care urmează a fi 
finanțate din bugetele autorităților publice locale și centrale ar greva bugetul pentru anul 2022 
și ar afecta deficitul bugetar. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat inițiatorul dacă nu ar fi fost oportună o 
inițiativă legislativă separată în acest sens, pentru ziua națională pentru oină, nu includerea în 
Legea nr. 69/2000 care are un caracter general și reglementează activitățile sportive în general, 
nu doar un sport. Conform uzanțelor normative, ar trebui să fie o lege de sine stătătoare. A 
întrebat de ce se dorește sărbătorirea tocmai în ziua de 9 mai, zi care are deja alte semnificații, 
deosebit de importante. 

Domnul președinte Nicolae Dobre a afirmat că motivul pentru care doresc sărbătorirea 
pe 9 mai este datorat faptului că la 9 mai 1899, la București, a avut loc primul campionat 
național de oină. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol a propus un aviz favorabil. 
Comisia, cu 14 voturi pentru și 5 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 

proiectului de Lege. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind 

protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau 
afecțiuni alergice (PLx. 384/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are drept 
scop asigurarea oferirii de tratament egal și nediscriminatoriu persoanelor cu boli și afecțiuni 
alergice, prin flexibilizarea procesului de diagnosticare și fluidizarea procesului de decontare a 
analizelor și testelor necesare diagnosticării și a procesului de acordare a dozei de adrenalină 
pentru autoinjectare persoanelor care prezintă risc de șoc anafilactic. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru 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. 

 
 S-a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 
Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PLx. 386/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.152/1998. Astfel, se preconizează posibilitatea de 
prelungire a contractului de închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, inclusiv 
cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau 
sănătate, pe perioade de câte cinci ani, nu de un an, cum este în prezent. Totodată, se propune 
eliminarea condiției consemnării în cartea funciară a interdicției de vânzare, dacă 
achiziționarea locuinței s-a făcut după minimum 6 ani de la data încheierii contractului de 
închiriere. 
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 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Guvernul nu susține adoptarea 
în forma prezentată deoarece pentru susținerea implementării construcției de locuințe pentru 
persoanele/familiile tinere există un Acord-cadru de împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei (BD a CE), pe baza legislației în vigoare. Propunerile de 
modificare necesită comunicarea și acordul BD a CE. De asemenea, textul este neclar și 
imprecis dând naștere la confuzii. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz negativ. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 
 
 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și 
completările ulterioare (Plx. 387/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare abrogarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
eliminării sporului de doctorat, precum și majorarea coeficienților aplicabili salariilor de bază 
din învățământul universitar și salariilor corespunzătoare funcțiilor de execuție din unitățile de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației nu susține 
propunerea legislativă din mai multe considerente. Prin Protocolul nr.1 la Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului s-a prevăzut că orice persoană fizică sau juridică are dreptul 
la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de 
utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului 
internațional. Chiar dacă indemnizația pentru titlul stiințific de doctor este un drept de creanță, 
în apărarea ei, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului prevede că aceasta este 
asimilată cu bunurile. Deși inițiatorul susține că prezenta propunere legislativă privește întreg 
personalul din sistemul bugetar și nu numai anumite categorii profesionale, în realitate se 
propune mărirea salariilor de bază în învățământul universitar potrivit articolelor II și III din 
proiect. Punctul de vedere al Consiliului Fiscal precizează că inițiativa nu respectă prevederile 
art. 15 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Domnul deputat Marius Andrei Miftode, inițiator, a menționat că se dorește 
transpunerea în legislație a unui principiu corect, acela că nu se plătește suplimentar pentru 
calificări ale lucrătorului pe care nu le folosește. A  fost de acord ca persoanele care au un 
doctorat în domeniu să primească inclus în salariu un spor, dar nu și cei care dețin un doctorat 
în alt domeniu decât cel în care profesează. 

Domnul deputat Cristian Gabriel Seidler, inițiator, a subliniat că acolo unde statul 
solicită angajaților existența unui titlu științific de doctor pentru a putea ocupa o poziție se 
plătește acest lucru, motiv pentru care grilele salariale aferente acestor posturi au fost 
modificate în sensul creșterii lor exact cu valoarea sporului de doctorat, însă acest spor este 
plătit în momentul de față și unor persoane cărora statul român nu le solicită să aibă titlul 
științific de doctor. 

Domnul vicepreședinte Vasile Aurel Căuș a menționat că există chiar și alte domenii 
unde se solicită doctorat sau, dacă nu se solicită, doctoratul este un element de calitate care 
poate aduce un plus. În mediul universitar există salariile de excelență sau se pot face majorări 
pe baza rezultatelor obținute, însă în alte domenii nu există aceste prevederi. În primul rând 
trebuie lămurit cum să se aplice utilizarea titlului de doctor de fapt și în ce formă să fie 
legiferat. În sistemul de învățământ superior apare uneori o problemă, pentru că urmare a 
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diversificării domeniilor, este destul de greu de tras o linie între domenii care sunt apropiate și 
în consecință să se accepte sau nu un doctorat pe un domeniu într-o activitate pe un domeniu 
apropiat sau pe un program de studii care ține de același domeniu de doctorat. A propus 
respingerea. 

Comisia, cu 15 voturi pentru respingere, 5 împotrivă și o abținere, a hotărât să emită un 
aviz negativ asupra propunerii legislative. 

 
La punctul II - DIVERSE, domnul vicepreședinte Aurel Nechita a prezentat 

concluziile întâlnirii grupului de lucru „Masă caldă și alimentație sănătoasă în școli”. 
Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației își 

propune să abordeze problema suportului alimentar pentru elevi pe două paliere. Pe de-o parte 
are în vedere un nou Program Național Integrat „Masă sănătoasă în școli” în perioada 2022-
2027, care urmează să se desfășoare în parteneriat cu patru ministere, iar pentru 
implementarea acestui program se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai 
Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii, Ministerului Sănătății, Ministerului 
Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Se dorește ca masa să fie 
asigurată folosind produse agroalimentare românești în colaborare cu Ministerul Agriculturii 
(inclusiv batoane nutritive BIO). Pentru acest Program Integrat au fost identificate și sursele 
de finanțare astfel: 2022 - 2025: Ministerul Educației - PNRR-PNRAS, Runda 1: 45 milioane 
euro (190.000 elevi din învățământul gimnazial - 1.415 școli), selecția este deja realizată și se 
așteaptă semnarea contractelor de finanțare în iunie 2022. Masa va putea fi asigurată începând 
din septembrie 2022 și  Ministerul Educației - PNRR-PNRAS - Program special pentru 100 
școli mici (cu efective sub 50 elevi) - 5.000 elevi  (apel: iulie 2022). Masa va putea fi asigurată 
începând cu noiembrie - decembrie 2022; 2023 - 2026: Ministerul Educației - PNRR - 
PNRAS: Runda a doua - 90 milioane euro (număr estimat: 380.000 de elevi din învățămantul 
gimnazial). Apelul va fi lansat în octombrie 2022, iar masa va putea fi asigurată începând din 
februarie - martie 2023; 2023 - 2027: Ministerul Educației - POEO - 212 milioane euro pentru 
90.725 de elevi din învățământul primar. Masa va putea fi asigurată începând din anul 2023; 
2022 - 2024: Ministerul Educației - Program ROSE - Banca Mondială: 120.000 de liceeni din 
615 licee (3 milioane euro/an pentru masă); 2022 - 2027: Ministerul Agriculturii va 
transforma „Programul pentru școli’’ (100 milioane euro/an) - finanțează hrana pentru copii 
din grădinițe și clasele I-VIII; 2022 - 2027: Ministerul Educației - din bugetul național - 
Programul „Masa caldă” are o finanțare de 68,8 milioane lei/semestrul 2 (14 milioane euro - 
semestrul 2, 2021-2022) pentru 68.000 elevi din 150 de școli. Proiectul-pilot „Masa caldă” a 
fost implementat anul acesta în 134 de școli din cele 150 de școli bugetate. În 16 școli din 10 
județe programul nu a fost implementat din diverse motive, precum licitații blocate, lipsa 
ofertanților sau lipsa bugetului local aprobat. În acest context, Ministerul Educației a 
reanalizat situația și a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență  care practic reprezintă 
al doilea palier de rezolvare a problemei privind masa caldă, respectiv extinderea programului 
pilot de la 150 de unități de învățământ la 300, cu un număr de 140.000 de beneficiari și 
totodată majorarea tarifului de masă de la 10 lei la 15 lei. Lista unităților de învățământ care 
vor fi incluse în acest program va fi aprobată prin ordin de ministru, iar programul va debuta 
încă din septembrie 2022. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a întrebat când ar putea fi implementat 
programul pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, dacă a fost făcut un calcul privind 
impactul bugetar pentru toți elevii și dacă se intenționează în următoarea perioadă, în cazul în 
care nu se poate demara programul pentru toți elevii deodată, să fie etapizat, continuând cu 
școlile care au fost selectate. A întrebat dacă din cele 1.415 de unități de învățământ care au 
fost selectate în prima rundă câte și-au impus în obiective și implementarea acestui program. 
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A atras atenția asupra unei adrese a Primăriei Municipiului Deva în care se afirmă că anul 
acesta nu a putut fi implementat programul din cauza întârzierii adoptării normelor 
metodologice.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că toate unitățile de învățământ 
care au aplicat au inclus în proiectul respectiv o linie bugetară pentru masă caldă. În prezent se 
pune problema regândirii programului finanțat de Ministerul Agriculturii „Laptele și Cornul” 
astfel încât să ajungă la cât mai mulți elevi. Au fost stabilite sursele de finanțare care pot fi 
folosite în perioada 2022-2027, iar numărul elevilor este semnificativ mai mare față de 
numărul prezent de beneficiari. Până în anul 2025 se dorește ca acest program să fie extins în 
cât mai multe unități de învățământ, iar această extindere va ține cont și de factori precum rata 
abandonului școlar, atragerea elevilor la școală, zonele din care provin elevii din punct de 
vedere al vulnerabilității acestora. A menționat că școlile care nu au implementat programul în 
anul școlar 2021-2022 vor fi prinse din nou în programul pilot și vor putea implementa 
programul începând cu septembrie 2022. Proiectul ordonanței prevede aplicabilitatea 
programului pe întreg anul școlar 2022-2023, deci va avea continuitate și nu vor exista 
disfuncționalități în ceea ce privește trecerea dintr-un an bugetar în altul.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că în urma unei discuții cu domnul 
ministru Sorin Mihai Cîmpeanu, domnia sa a menționat că în noul pachet legislativ va exista 
în curriculă o disciplină obligatorie intitulată „Educație pentru viață”, care va îngloba 
elemente despre educația sexuală, despre o alimentație sănătoasă, despre consumul de droguri. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că, începând cu septembrie 2023, 
când vor intra în vigoare noile planuri-cadru, se are în vedere introducerea acestei discipline 
care va cuprinde printre altele și un modul legat de educație pentru un stil de viață sănătos, 
pentru o alimentație sănătoasă și, bineînțeles, componente de prevenție rutieră, pentru educație 
juridică și financiară. 

 
În zilele de miercuri, 29 iunie și joi, 30 iunie 2022, lucrările Comisiei au avut pe 

ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


