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PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 31 octombrie, 01, 02 și 03 noiembrie 2022 

 
În ziua de luni, 31 octombrie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și 

analiză asupra sistemului de educație din Portugalia - materialele prezentate de autoritățile 
administrației publice centrale și locale în cadrul vizitei de lucru a delegației Comisiei.  

 
În ziua de marți, 01 noiembrie 2022, în prima parte a zilei, membrii Comisiei au 

efectuat o vizită de documentare la International British School of Bucharest, apoi au analizat 
proiectele de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri, 02 noiembrie 2022 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 19 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 7 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Vasile-Aurel Căuș - Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Szabo Odon - Grupul Parlamentar al UDMR 
 - doamna deputat Rodica-Luminița Barcari - Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - înlocuit de domnul deputat Daniel Gheba, Grupul 
Parlamentar al USR 
 - domnul deputat Gal Karoly - Grupul Parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Florin Piper-Savu - înlocuit de domnul deputat Florin Mircea, Grupul 
Parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure - Grupul Parlamentar al USR.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Catalin Micu - subsecretar de stat 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 31 octombrie 2022 
Documentare și analiză 

Sistemul de educație din Portugalia. Materiale prezentate de autoritățile 
administrației publice centrale și locale în cadrul vizitei de lucru   

Marți, 01 noiembrie 2022 
I. Vizită de documentare - International British School of Bucharest 
II. Documentare, consultare, analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 02 noiembrie 2022 
I. AVIZE  

ioana.minzu
Conform cu originalul
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1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educației fizice și sportului 
nr.69/2000. PLx. 661/2022. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere. Plx. 662/2022. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare. 
PLx. 677/2022. C.D. – Cameră decizională. 

II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
4. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu Planul de acțiune pentru 

tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării și 
a capacitării semnificative a tinerilor în acțiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, 
egalitate și pace. JOIN(2022)53. 

III.  DIVERSE 
Joi, 03 noiembrie 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,  
președintele Comisiei.  

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

 
Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 661/2022). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că prin inițiativa legislativă se 

propune introducerea unui set de criterii pentru darea în folosinţă a bazelor sportive publice, 
obligatorii pentru toți administratorii acestora. De asemenea, se propune să fie introdusă 
obligaţia administratorilor de a face publice aceste criterii, la sediul acestora pe avizier și pe 
site-ul web al instituției. 

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

 
În continuare s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Plx. 662/2022).   
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, prin instituirea unor măsuri 
care să prevină producerea frecventă a accidentelor de circulație în care au fost implicate 
autovehicule de transport public elevi. Astfel, se dorește marcarea în culori ”stridente 
(galben/portocaliu)” a autobuzelor proprii ale unităților administrativ-teritoriale sau ale 
unităților de învățământ care au inscripția ”transport școlar”, dotarea tuturor autovehiculelor 
cu rol de transport școlar cu sistem global de monitorizare GPS, limitator de viteză, kit de 
siguranță și cameră de supraveghere video și audio.  

Domnul subsecretar de stat Cătălin Micu a precizat că Ministerul Educației susține 
adoptarea propunerii legislative. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra propunerii legislative. 

 
A urmat proiectul de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi 

salarizare (PLx. 677/2022).      
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea serviciului 
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extern specializat în resurse umane și salarizare (SERUS), ce urmează a furniza servicii de 
management, coordonat de către un expert în legislaţia muncii acreditat. 
 Comisia, cu 13 voturi pentru adoptare, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri, a hotărât să 
emită aviz favorabil asupra proiectului de Lege. 
 

Ședința a continuat cu dezbaterile asupra Comunicării comune către Parlamentul 
European și Consiliu - Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru 
perioada 2022-2027 - Promovarea participării și a capacitării semnificative a tinerilor în 
acțiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace (JOIN(2022)53). 

Referitor la conținutul Comunicării, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a 
subliniat următoarele: tinerii se confruntă cu lipsa accesului la educație (aproximativ 264 de 
milioane de copii și tineri nu sunt școlarizați), la locuri de muncă decente, la asistență 
medicală și protecție socială și, în multe țări, cu restrângerea spațiilor democratice și civice. 
Planul de acțiune pentru tineret a fost elaborat în urma unor ample consultări cu peste 220 de 
părți interesate la nivel mondial, în special organizații de tineret și organizații pentru drepturile 
copiilor, și va fi implementat prin abordări specifice adaptate nevoilor și circumstanțelor 
tinerilor din anumite regiuni. Acesta urmărește să sporească disponibilitatea și calitatea datelor 
despre tineret, axându-se pe tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Prea mulți copii și 
tineri sunt în continuare privați de accesul echitabil la educație gratuită și de calitate. 
Discriminarea pe diferite criterii, conflictele, urgențele umanitare, violența, sărăcia, lipsa 
cadrelor didactice și a școlilor sunt principalii factori care duc la părăsirea timpurie a școlii de 
către milioane de copii. Pandemia de COVID-19 a agravat deficiențele grave și fragilitatea 
sistemelor de educație, inclusiv decalajul digital. Uniunea Europeană urmărește: să sprijine 
reformele în domeniul educației bazate pe date concrete în țările partenere; să elimine prin 
legislație munca copiilor; să asigure accesul la educație sigură și de calitate în timpul crizelor 
umanitare; să investească în profesori pentru a îmbunătăți rezultatele învățării și dezvoltarea 
socio-emoțională a copiilor și a tinerilor; să promoveze dezvoltarea competențelor de viață și 
profesionale adaptate secolului XXI, inclusiv în materie de educație civică, schimbări 
climatice, mediu, educație în domeniul mass-mediei și competențe culturale; să investească 
într-o educație digitală de înaltă calitate și favorabilă incluziunii pentru a se asigura că tinerii 
și cadrele didactice au competențe digitale de bază și posibilitatea de a dobândi competențe 
digitale specializate, inclusiv îmbunătățirea accesului la internet la prețuri accesibile, stabil și 
de mare viteză; să promoveze capacitatea de inserție profesională a tinerilor, prin sprijinirea 
eforturilor țărilor partenere de a îmbunătăți educația și formarea profesională (EFP) și de a 
alinia mai bine sistemele de învățământ la oportunitățile de pe piața muncii; să promoveze 
învățarea intergenerațională între angajații mai în vârstă și cei mai tineri. Pentru a atinge 
aceste obiective, UE va sprijini în continuare transformarea educației prin: investiții în 
oportunități de învățare formală și non-formală în situații de urgență umanitară; contribuția la 
reabilitarea școlilor deteriorate din Ucraina și facilitarea accesului copiilor și al tinerilor 
refugiați la educație. Pentru sporirea oportunităților de mobilitate în domeniul educației, 
formării și ocupării forței de muncă UE urmărește: să promoveze mobilitatea în scopul 
învățării favorabilă incluziunii și să sporească oportunitățile de învățare; să încurajeze 
schimburile pentru dezvoltarea profesională și personală a tinerilor.  

La punctul ”3.1.3. - Un mediu favorabil participării civice și politice a tinerilor”, 
membrii Comisiei au considerat că nu sunt necesare detalieri suplimentare/specifice și au 
propus reformularea textului astfel: ”să sporească protecția tinerilor activiști și apărători ai 
drepturilor omului și să combată discursurile rasiste, de incitare la ură și dezinformarea online, 
apărând în același timp libertatea de exprimare.” La punctul ”3.2.1. - Transformarea 
educației”, în ceea ce privește acțiunea UE, din aceleași considerente, membrii Comisiei au 
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propus reformularea textului astfel: ”să sprijine o educație sexuală cuprinzătoare pentru toți 
tinerii”.  

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 Comunicării, cu observații. 

 
La punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero a făcut o scurtă 

prezentare a vizitei de lucru în Elveția și a sistemului de învățământ elvețian. Copiii elvețieni 
încep să fie orientați profesional de la 12 ani, după ce susțin o serie de testări pentru 
descoperirea vocației, ulterior urmând să fie îndrumați în școli către cele mai bune opțiuni de 
pregătire și dezvoltare, în funcție de competențele fiecăruia. Membrii delegației au avut o 
întâlnire cu Comisia pentru știință, educație și cultură a Consiliului Național în cadrul căreia 
au purtat discuții despre elementele legislative ale sistemului de învățământ și modul în care 
pot fi adaptate o serie de prevederi în noul cadru legal al învățământului românesc. Totodată, 
au discutat despre eficientizarea activității legislative și despre modul în care pot fi dezvoltate 
relațiile parlamentare în viitor. Programul delegației a incus și o întrevedere cu reprezentanții 
conducerii Universității Federale Elvețiene pentru Educație și Formare Profesională. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că în cadrul vizitei de 
documentare la International British School of Bucharest, de marți, 01 noiembrie 2022, 
membrii Comisiei au aflat mai multe date despre sistemul englez de învățământ, un model 
educațional bazat pe o dezvoltare echilibrată între volumul școlar de muncă și activitățile 
extracurriculare. Doamna președinte a subliniat că, în așteptarea noilor legi ale educației, 
Comisia pentru învățământ va continua vizitele și la alte școli pentru identificarea celor mai 
bune măsuri care pot fi implementate în România. 

 
În ziua de joi, 3 noiembrie 2022, 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 


