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CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 15 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/424 
 

PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 05, 06, 07 și 08 decembrie 2022 

 
 
 În zilele de luni, 05 decembrie și marți, 06 decembrie 2022, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în 
portofoliul Comisiei. 
  

Miercuri, 07 decembrie 2022 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 19 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 7 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Rodica - Lumința Barcari, Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Filip Havârneanu, Grupul Parlamentar al USR 
 - domnul deputat Ioan Cupșa, Grupul Parlamentar al PNL 
 - doamna deputat Olivia - Diana Morar, Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Mihai - Laurențiu Polițeanu, Neafiliați 
 - doamna deputat Simina - Geanina - Daniela Tulbure, Neafiliați 
 - domnul deputat Boris Volosatîi, Grupul Parlamentar al AUR. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Cătălin Micu - subsecretar de stat 
Din partea inițiatorilor: 
- Silvia -Monica Dinică - senator 
Din partea Ministerului Afacerilor Interne:  
- Valentin Minoiu - director general 
Din partea Consiliului Elevilor din Constanța: 
- Adriana Dudună - președinte 
Din partea Consiliului Național al Elevilor 
- Robert Avram – președinte. 

   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 05 decembrie 2022 și marți, 06 decembrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 07 decembrie 2022 
I. AVIZ 

ioana.minzu
Original
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1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului.  
PLx. 729/2022. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 

PLx. 616/2022. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. C.D. – Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 613/2022. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Plx. 727/2022. Raport comun cu Comisia pentru 
muncă și protecție socială. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2022 
pentru modificarea și completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011. PLx. 
723/2022. Procedură de urgență. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi abrogarea art. L din OUG nr.130/2021 şi art.68 din OUG 
nr.70/2020. Plx. 744/2022. Procedură de urgență. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat. PLx. 572/2022. 
Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. C.D. – Cameră decizională.  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 
din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. PLx. 615/2022. Procedură de 
urgență. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
C.D. – Cameră decizională.  

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2022 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat. PLx. 731/2022. Procedură de urgență. 
Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – 
Cameră decizională.  

III. DIVERSE 
Joi, 08 decembrie 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 început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului (PLx. 729/2022). 



3 
 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare. În concret, se propune: introducerea 
unei dispoziții potrivit căreia agenții de poliție care au promovat concursul de admitere la 
programul de master profesional, destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție, frecventează 
cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situație în care li se acordă drepturile 
prevăzute în Anexa nr. VI la  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; modalitatea de acordare a 
gradului profesional și numirea în funcție la absolvirea programului de master profesional, 
respectiv în aceleași condiții cu cele aplicabile agentului de poliție trecut în corpul ofițerilor 
de poliție și absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma 
de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a 
Ministerului Afacerilor Interne; instituirea interdicției modificării raporturilor de serviciu, 
după acordarea gradului profesional de ofițer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție 
la unitatea în care este repartizat după absolvire. Prin excepție, modificarea raporturilor de 
serviciu se poate realiza în cadrul aceleiași unități sau în situația în care intervine 
reorganizarea unității; instituirea obligației agentului de poliție admis la programul de studii 
de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție de a completa un nou angajament, 
care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat dintr-un angajamentul încheiat 
anterior. Totodată, pentru agenții admiși la programul de master profesional pentru formarea 
ofițerilor de poliție, având în vedere faptul că aceștia, pe timpul participării la cursuri 
beneficiază de drepturile salariale prevăzute la Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 157/2017, s-
a prevăzut obligația restituirii cheltuielilor aferente drepturilor salariale acordate pe perioada 
cursurilor cu scoatere de la locul de muncă. 

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

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul polițistului (PLx. 616/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii condițiilor privind 
recrutarea, selecționarea și repartizarea pe posturi și pe unități a candidaților la concursurile 
de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, stabilirea unor 
criterii clare și unitare potrivit cărora un agent sau un ofițer de poliție poate ocupa funcții de 
conducere sau comandă, precum și adoptarea unor soluții tehnico-organizatorice cu privire la 
activitatea de mutare la cerere, prin realizarea unei aplicații informatice care să asigure 
transparență și corectitudine. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât respingerea proiectului de 
Lege.  
 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 (Plx. 613/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în planurile-cadru ale 
învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional a disciplinei școlare „Ora de cultură și 
tradiții românești”. 

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță, inițiator, a specificat faptul că această 
propunere legislativă are ca scop introducerea unei ore de cultură și tradiții românești. 
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Tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile care definesc un 
popor făcându-l unic, consacrarea locului nostru în lume se leagă de importanța cunoașterii 
valorilor identitare capitale de către generațiile actuale. Prin această cunoaștere se asigură 
dobândirea moștenirii culturale directe, mediul rural cu precădere este rezervorul care reușește 
să conserve elementele populare și tradițiile și obiceiurile, dar să le și transmită noilor 
generații. Se consideră că în programele școlare această temă este insuficient abordată la 
disciplinele din programul cadru, așa se explică nivelul redus de cunoștințe despre cultura 
națională a multor absolvenți din învățământul obligatoriu. Totodată, la art.3 din lit. h) din 
Legea educației naționale este clar definit principiul asumării, promovării și păstrării 
identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român și totuși, acest principiu este 
insuficient implementat în programele școlare. De regulă, alcătuirea programelor școlare a 
curriculei revine Ministerului Educației. Curricula este foarte încărcată, chiar anul trecut 
minoritățile evreiești au venit cu propunerea legislativă de introducere a istoriei 
Holocaustului, care ulterior a devenit a devenit lege.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că inițiativa este binevenită. 
Disciplina „Ora de cultură și tradiții românești” poate fi introdusă ca și curriculum la decizia 
școlii și dacă va avea o prezentare atractivă, foarte mulți elevi vor alege această materie. 
Doamna președinte a specificat faptul că nu este atributul parlamentarilor introducerea 
disciplinelor, ci al Ministerului Educației. A propus un raport de respingere.  

Comisia, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a hotărât respingerea propunerii 
legislative.  
 

S-a continuat cu propunerea legislativă privind modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările și completările ulterioare (Plx. 727/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, având ca scop eliminarea dispoziției privind 
transformarea automată a contractului de muncă pe perioadă determinată, dintre o universitate 
și un asistent universitar, în contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căuș, inițiator, a precizat că această prevedere a 
apărut într-un moment de neatenție privind tehnica legislativă și lucrurile trebuie readuse pe 
un făgaș normal. Ca o comparație, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, această etapă 
din activitatea cadrelor didactice universitare în care se pregătesc pentru obținerea titlului de 
doctor este într-o oarecare măsură similară cu cea de rezidențiat. Adică nu putem automat să 
le oferim un contract de muncă pe perioadă nedeterminată.  

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a specificat că susține inițiativa legislativă și a 
subliniat faptul că Guvernul a precizat că este necesară o dispoziție tranzitorie pentru 
contractele aflate în curs în momentul de față ca să nu existe o discrepanță și o reglementare 
separată. A susținut punctul de vedere al Guvernului. Domnul vicepreședinte Odon Szabo a 
propus un amendament în acest sens. De asemenea, a precizat că prevederea care se dorește 
a fi abrogată a fost introdusă printr-un act normativ care este de competența decizională a 
Camerei Deputaților - Ordonanța Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul educației. În momentul de față, Legea de respingere a 
ordonanței se află încă în procedură legislativă, raportul Comisiei pentru învățământ, prin care 
se propune respingerea ordonanței, fiind înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților (PLx 
709/2018). 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că asistentului care și-a luat doctoratul 
i se transformă automat contractul de pe perioadă determinată în nedeterminată.  
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Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus raport favorabil de adoptare cu 
amendamentul propus.  

Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise.  
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.159/2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(PLx. 723/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea reglementării modului de 
decontare a transportului elevilor de la domiciliu la unitatea de învățământ unde sunt 
școlarizați.  

Domnul subsecretar de stat Cătălin Micu a menționat că este vorba despre ordonanța 
care reglementează transportul elevilor. Elevilor care sunt școlarizați într-o altă localitate 
decât cea de domiciliu li se acordă o sumă forfetară lunară pentru cheltuielilele de transport, 
în funcție de distanță, prevăzute în tabelele aferente, elevii beneficiază de plata în avans, iar 
suma forfetară este neimpozitabilă și nu se ia în calcul pentru obținerea bursei de studiu sau 
ajutor social.  

Domnul Robert Avram a specificat că aceast ordonanță a fost lucrată împreună cu 
Ministerul Educației și susținută în forma în care a fost adoptată de Guvern. Suma forfetară 
rezolvă la acest moment problema prin faptul că acele sume care vor ajunge la elevi vor 
acoperi în marea majoritate a cazurilor banii pe care elevii îi plătesc lunar pe abonamente, 
însă nu are nimeni garanția că peste două-trei săptămâni prețul la abonamente nu va crește și 
suma forfetară nu va mai fi suficientă. Pentru a ajunge la gratuitate este nevoie ca și la nivel 
local să se lucreze alături de autoritățile centrale, în așa fel încât să fie semnate contractele de 
delegare a gestiunii de serviciu public și ulterior prin subvenție de la bugetul de stat către 
unitățile administrativ teritoriale.  

Doamna Adriana Dudună a menționat că ordonanța discriminează elevii și este neclar 
dacă elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu beneficiază atât de suma 
forfetară, cât și de gratuitatea la transportul județean. Din această perspectivă ordonanța 
creează un paralelism legislativ care afectează drepturile fundamentale ale elevilor. A fost de 
acord cu mențiunile Consiliului Legislativși a afirmat că ordonanța ar trebui respinsă. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus un raport de adoptare. 
Comisia, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât adoptarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 159/2022, în forma prezentată de inițiator (Guvern).  
 

S-a continuat cu propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi abrogarea art. L din OUG nr.130/2021 şi art.68 din 
OUG nr.70/2020 (Plx. 744/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea alin. (11) al art. 84 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru abrogarea articolului L din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
cu modificările ulterioare, și pentru abrogarea articolului 68 din OUG 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, cu modificările și 
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completările ulterioare, în sensul modificării modului decontării navetei elevilor. Astfel, 
cheltuielile aferente gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat pentru transportul local, județean și naval finanțate din bugetele locale și 
județene să fie restituite de la bugetul de stat, potrivit procedurii prevăzute de art.168 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  
 Domnul subsecretar de stat Cătălin Micu a precizat faptul că Ministerul Educației abia  
a primit această inițiativă legislativă și nu a existat timpul necesar pentru o analiză a acesteia, 
A solicitat amânarea dezbaterilor pentru o mai bună analiză și pentru formularea unui punct 
de vedere.  
 Doamna senator Silvia-Monica Dinică, inițiator, a  precizat că trebuie găsită o altă 
soluție pentru a rezolva problema transportului elevilor. În acest moment, transportul nu este 
nici decontat, nici gratuit pentru foarte mulți elevi. Prin inițiativă s-a propus găsirea unei 
formule, a unei proceduri prin care în sfârșit elevii să-și primească banii pentru a beneficia de 
transport gratuit. Conform estimărilor Băncii Mondiale, în 2018 erau aproximativ 430.000 de 
elevi navetiști, iar din estimările Ministerului Educației sunt undeva la 200.000 de elevi.  
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că pentru această propunere 
legislativă Senatul este Cameră decizională, ca și pentru Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 159/2022. Există și vechea ordonanță contestată la Curtea Constituțională, care va da 
decizia la sfârșitul lunii ianuarie 2023.  
 Domnul vicepreședinte Odon Szabo a precizat că problema transportului elevilor tot 
revine de ani de zile pentru că nu s-a găsit consens pe anumite puncte cheie. În primul rând, 
cine plătește: statul, prin minister; administrațile publice locale sau administrația publică 
județeană? Asta este prima chestiune. Și dacă plătește cineva, din ce sursă? Dacă este 
ministerul, este bugetul de stat. Dacă este administrația publică locală, vom ajunge în situația 
în care am fost cu bursele că vom avea primării care nu își permit să plătească. Cine și din ce 
sursă va avea această suma? Această este prima chestiune care trebuie să fie abordată serios. 
A doua: transportul nu poate fi unul pe o sumă fixă pentru că transportul public local este 
diferențiat. Deci dacă avem o sumă fixă, atunci unii vor beneficia de un plus de finanțare și 
alții vor benefica de o finanțare care nu acoperă costurile de transport. Și a treia chestiune: 
dacă transportul este public, atunci avem tarifele stabile. Dacă nu dorim să revenim cu această 
problemă atunci ar trebui ca aceste sume să fie plătite de către minister, nu de administrațile 
publice locale. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2022 debirocratizează sistemul 
pentru că că acum toată lumea lucra cu hârtii. Această ordonanță stabilește pentru prima dată 
faptul că se plătește în avans, forfetar. A fost de acord cu toate soluțiile, dar trebuie să 
rezolvăm cine plătește, cum plătim diferențiat și cum este transportul public realizat.   

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că Guvernul trebuie susținut 
pentru a găsi cea mai bună soluție. A propus adoptarea. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise.    
 

Au urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
(PLx. 572/2022), proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii 
și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea 
art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx. 615/2022) și 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2022 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 
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Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat (PLx. 731/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.105/2022 are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării 
cursurilor. Astfel, preșcolarilor și elevilor din 300 de unități de învățământ preuniversitar de 
stat li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau 
într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. Limita valorică zilnică de 15 lei/beneficiar cuprinde prețul produselor, 
cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz. Pentru menținerea 
sănătății preșcolarilor și elevilor, se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități 
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu 
prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.124/2022 propune acordarea unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și 
modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.145/2022 preconizează creșterea numărului de școli care să 
beneficieze de programul-pilot de la 350 la 450 de unități.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a rugat secretariatul tehnic al Comisiei să 
explice din punct de vedere al tehnicii legislative care este procedura care trebuie urmată. De 
asemenea, a prezentat amendamentele propuse. Se modifică amendamentul aprobat de Senat 
în varianta de 25%, cu suplimentarea la 35% a numărului de unități școlare, de la an la an,  
pentru a ajunge la generalizarea proiectului în maxim nouă ani. Totodată, se preia 
amendamentul Senatului referitor la lanțul scurt de aprovizionare.  

Doamna șef birou Ioana Florina Mînzu a precizat că avem în vigoare în prezent trei 
ordonanțe de urgență. Ordonanțe de urgență a Guvernului nr.105/2022 este ordonanța de bază 
la care s-au adus succesiv modificări în ceea ce privește numărul de unități de învățământ în 
care se aplică programul-pilot și, totodată, s-au modificat sumele necesare pentru finanțare. 
În urma discuțiilor cu Departamentul Legislativ, există două varinte: una dintre ordonanțe - 
prima sau ultima - să fie adoptată cu toate modificările, iar celelalte două să fie adoptate fără 
modificări; sau se adoptă ordonanța de bază cu toate modificările, inclusiv cele din cele două 
ordonanțe ulterioare, iar ordonanțele 2 și 3 sunt respinse. Departamentul Legislativ a sugerat 
ca varianta a doua ar fi mai bună, dar aici trebuie să fie atenție la promulgare pentru a intra în 
vigoare mai întâi legea de adoptare și apoi legile de respingere, în aceeași zi. Cu privire la 
modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, 
Departamentul Legislativ a considerat că termenul de 60 de zile este deja depășit, deci se 
poate abroga.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a specificat că este de acord cu soluția propusă 
de Departamentul Legislativ.  

Domnul vicepreședinte Onuț-Valeriu Atanasiu a subliniat că ar trebui să adăugăm ”cel 
puțin 35%”, pentru cazul în care Guvernul decide să opereze o creștere mai mare. Comisia ar 
trebui să-și asume amendamentele împreună cu un amendament la Legea bugetului de stat pe 
anul 2023 în așa fel încât să poată să fie finanțat acest proiect începând cu anul școlar 2023-
2024.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a rugat reprezentantul Ministerului să 
transmită mesajul Comisiei, pentru a se stabili impactul bugetar necesar. 

Comisia cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.105/2022 cu amendamente admise, respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.124/2022 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2022. 
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 La punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero a informat membrii 
Comisiei cu privire la dezbaterea organizată de ANOSR din 7 decembrie și despre vizita la 
Comisie a elevilor de la International British School of Bucharest din 8 decembrie 2022. 
 

În ziua de joi, 08 decembrie 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 


