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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 28 iunie 2022 
Nr. 4C-11/252 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 20, 21, 22 și 23 iunie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 20 iunie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 21 iunie 2022  
I. AVIZE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru 
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. Plx. 358/2022. C.D. – Cameră 
decizională.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă. Plx. 359/2022. C.D. – Cameră decizională.  

II. RAPOARTE 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor 
termene. PLx. 315/2022. Procedură de urgență. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Plx. 490/2021. 
Raport. CD - Cameră decizională.     

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

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

În ziua de luni, 20 iunie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și analiză 
asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marți, 21 iunie 2022  

 
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 propunerii legislative pentru modificarea art.17 alin.(4) 

din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (Plx. 
358/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998, în vederea 
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transpunerii corecte a dispozițiilor art.5 alin.(3) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. A amintit că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a 
prezentat observațiile transmise. Organismul responsabil de reglementarea în România a 
profesiei de medic veterinar, stabilit prin Legea nr.160/1998, în concordanță cu prevederile 
UE în domeniul profesiilor reglementate, respectiv Colegiul Medicilor Veterinari din 
România, a adoptat/implementat măsurile necesare pentru transpunerea Directivei 
2005/36/CE, la un nivel corespunzător de reglementare, așa cum este stabilit de prevederile 
UE pentru profesiile reglementate, nemaifiind necesară adoptarea unei prevederi legislative, la 
nivel de lege. Prin Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 
94/2020 s-a adoptat procedura care implementează la nivel național cerințele Directivei. A 
fost deja realizat un control specific al modului de implementare a Directivei 2005/36/CE, iar 
procedura adoptată prin Hotărârea nr. 94/2020 a fost considerată conformă cu prevederile 
legislației europene.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu, inițiator, a propus un aviz negativ, 
întrucât este deja legiferat prin Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Medicilor 
Veterinari ceea ce propune inițiativa legislativă. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că, în viitor, ar trebui acordată o mai mare 
atenție când este vorba despre o lege sau un act infralegal. Dacă printr-o hotărâre de guvern, 
printr-un ordin de ministru se normează în legătură cu un aspect al vieții sociale și economice, 
nu înseamnă că nu se poate adopta o lege care are cu totul o altă putere. 

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

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

nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (Plx. 359/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare eliminarea prevederilor referitoare la controlul serviciilor acordate de bonă, 
de către inspecția socială, și a celor conform cărora sunt aplicabile prevederile Legii 
nr.197/2012, astfel ca instituirea posibilității ca exercitarea profesiei de bonă să se poată 
realiza în aceleași condiții și de către persoanele care au dobândit calitatea de baby-sitter, 
introducerea posibilității ca exercitarea profesiei de bonă să se poată realiza prin contactarea 
serviciilor de bonă de către părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului, în calitate 
de persoană fizică, precum și reglementarea conținutului dosarului penal pentru fiecare dintre 
bonele încadrate cu contract individual de muncă, a contravenției pentru neîntocmirea acestuia 
și a sancțiunilor aplicabile de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale 
de muncă. 

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

 
Au urmat discuții asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
și prorogarea unor termene (PLx. 315/2022). 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ordonanța de urgență 
nr.69/2022 aduce o serie de modificări Legii educației naționale nr.1/2011. Pe lângă 
modificarea cu privire la posibilitatea de acordare a burselor de performanță pentru elevii din 
învățământul particular sunt modificate și cuantumurile stimulentelor financiare de care 
beneficiază elevii premianți la olimpiadele naționale, fiind stabilite cuantumuri mult mai mari 
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față de cele anterioare: 1000 de lei pentru premiul I, 700 de lei pentru premiul al-II-lea, 500 de 
lei pentru premiul al-III-lea și 300 de lei pentru mențiuni. Totodată este modificat baremul cu 
privire la cheltuielile de cazare și masă pentru elevii participanți la olimpiadele naționale; se 
reglementează definiția cursului online sincron; se stabilesc durata și numărul de credite 
pentru anumite categorii de studii superioare; sunt stabilite măsuri cu privire la elevii care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina; sunt stabilite măsuri cu privire la elevii care au 
obținut performanțe la olimpiade naționale și internaționale în sensul că elevii care au obținut 
premiul I la olimpiadele naționale și premii la competiții internaționale pot fi admiși fără a 
participa la evaluarea națională pe un loc suplimentar la liceul unde aceștia doresc pe baza 
unei corelări între premiul obținut și profilul clasei unde doresc să opteze. Având în vedere 
toate modificările le aduce, Ministerul susține adoptarea ordonanței în forma prezentată. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut un amendament referitor la acordarea de 
burse tuturor elevilor din învățământul preuniversitar.  

Domnul deputat Ioan Cupșa a susținut trei amendamente referitoare tot la burse.  
Domnul secretar de stat Florian Lixandru a subliniat că, la acest moment, Ministerul 

Educației nu poate susține aceste amendamente, în primul rând datorită impactului financiar 
necesar pentru acordarea tuturor categoriilor de burse pentru toți elevii din învățământul 
preuniversitar.  

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a semnalat problema întâmpinată de elevii din 
sistemele private de învățământ cu privire la subvenția abonamentelor de transport din 
București. A propus subvenționarea abonamentelor de transport pentru toți elevii, indiferent 
de forma de învățământ la care participă. 

Domnul secretar de stat Florin Lixandru a specificat că transportul local este 
reglementat prin lege pentru toți elevii din învățământul preuniversitar fără a se face diferența 
între stat și privat. Dacă este o problemă trebuie reglementată la nivel de capitală. Ministerul 
va face verificări cu privire la cele semnalate. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de 
Știință din România (Plx. 490/2021). 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator, a subliniat că inițiativa reglementează 
câteva aspecte tehnice în legislația aflată în vigoare referitor la sediu, care inițial a fost stabilit 
prin Legea nr.31/2007 în clădirea situată pe Splaiul Independenței nr.54 și care între timp a 
fost mutat la altă adresă, motiv pentru care se impune modificarea Legii astfel încât să fie 
modificată noua adresă. Prin Legea nr.31/2007, cu modificările și completările ulterioare, se 
prevede că Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este instituţie de interes public, cu 
personalitate juridică de drept public, autonomă. În consecinţă, aprobarea modificărilor şi 
completărilor la Statutul Academiei ar trebui să fie o atribuţie exclusivă a Adunării Generale a 
AOSR. A propus adoptarea inițiativei legislative întrucât sunt câteva aspecte și propuneri de 
ordin tehnic care trebuie realizate după mai bine de 15 ani.. 

Domnul președinte Adrian Alexandru Badea a menționat că Academia Oamenilor de 
Știință din România susține inițiativa. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a prezentat o serie de amendamente, care, 
supuse votului, au fost respinse. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a prezentat două amendamente care au fost adoptate. 
Comisia, cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea proiectului de Lege 

cu amendamente admise și respinse. 
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La punctul III - DIVERSE, doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că, în 

funcție de programul săptămânii viitoare, pe lângă ședința Comisiei, va avea loc și o întâlnire 
cu reprezentanții Alianței „O Voce pentru Educație”, un grup din aproximativ 180 organizații 
nonguvernamentale. Această întâlnire ar putea ajuta la înțelegerea mai clară a nevoilor din 
învățământ, din perspectiva mediului privat. De asemenea, dacă programul o permite, va avea 
loc și întâlnirea grupului de lucru „Alimentație sănătoasă și suport alimentar în unitățile de 
învățământ preuniversitar”.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că a fost pus în dezbatere publică 
un proiect de ordonanță de urgență cu privire la extinderea programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii de la 150 la 300 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat și cu o majorare a tarifului de la 10 la 15 lei pe toată perioada anului 
școlar 2022-2023. Totodată, toate unitățile de învățământ care au aplicat în Programul 
Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, mai exact 1.415 unități de învățământ 
preuniversitar, au în proiectul prevăzută finanțarea cheltuielilor pentru acordarea unei mese 
calde pentru copiii încadrați în acest program. Practic, în anul școlar următor sunt cel puțin 
1.700 de unități de învățământ unde se va derula acest program. Trebuie amintită și inițiativa 
Ministerului de a dezvolta programul „Alimentație sănătoasă în școli” în parteneriat cu 
Ministerul Agriculturii, program care presupune o regândire a programului „Laptele și 
Cornul” și identificarea unor surse de finanțare atât din bugetul național cât și din finanțări 
europene astfel încât să fie implementat în toate unitățile de învățământ din țară. În urmă cu 
două săptămâni, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Ministerului Educației și Coaliția „O 
Voce pentru Educație” în care au fost prezentate cele 100 de măsuri propuse de membrii 
acesteia, iar o parte dintre ele sunt deja luate în considerare în elaborarea noul pachet 
legislativ. 

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

- Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România 
- prof. univ. dr. ing. Adrian Alexandru Badea - președinte 
- prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar științific. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 

Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-
Luminiţa Barcari - secretar, Filip Havârneanu - secretar, Bulai Oana-Gianina, Cătălina Ciofu, 
Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-
Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin 
Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu - înlocuită de domnul deputat Dan 
Constantin Șlincu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
În zilele de miercuri, 22 iunie și joi, 23 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 


