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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 12 septembrie 2022 
Nr. 4C-11/301 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 06, 07 și 08 septembrie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 06 septembrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 07 septembrie 2022 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației 
naționale nr.1/2011. Plx. 250/2022. Raport. Termen: 28 iunie 2022. C.D. – Primă Cameră 
sesizată.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației 
Naționale. Plx. 319/2022. Raport. Termen: 14 septembrie 2022. C.D. -Prima Cameră 
sesizată. 

II. DIVERSE 
Joi, 08 septembrie 2022 

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

În ziua de marți, 06 septembrie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și 
analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  

 
Miercuri, 07 septembrie 2022 

 
  Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia Intotero,  
președintele Comisiei.  

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

 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative pentru completarea și modificarea 

art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 250/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, astfel încât programa școlară pentru 
disciplina Biologie - Anatomia și fiziologia omului, în învățământul gimnazial și cel liceal, să 
cuprindă și noțiuni de prim-ajutor. De asemenea, se propune ca activitățile practice să se 
desfășoare în colaborare cu specialiști din domeniul sănătății, pe baza unui parteneriat încheiat 
între unitatea de învățământ și o instituție de profil. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a precizat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa legislativă argumentând, printre altele, că potrivit art.65 alin.(4) din Legea nr. 
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1/2011 „planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv 
modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de către 
instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin 
al ministrului educației și cercetării”, fiind de analizat dacă modificarea planurilor-cadru din 
învățământul preuniversitar poate fi adoptată prin act al Parlamentului, având în vedere că 
elaborarea și aprobarea acestora este o atribuție legală ce revine exclusiv Ministerului Educației 
și instituțiilor și organismelor abilitate ale Ministerului Educației. Art.3 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.369/2021, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „Ministerul 
Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și 
cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte 
normative din sfera sa de activitate”.  

Doamna deputat Cristina-Agnes Vecerdi, inițiator, a precizat că, pe lângă declarațiile 
Parlamentului European și recomandările Consiliului European de Resuscitare (ERC), 
menționate în expunerea de motive, este dificil de cuantificat care ar fi numărul de stopuri 
cardio-respiratorii resuscitate, cum scade numărul de intervenții în situații acute și care ar fi 
sumele care s-ar putea economisi pentru a fi investiți în alte servicii de sănătate. Aceste câteva 
ore de prim-ajutor ar putea să facă diferența în societatea românească pentru generațiile 
următoare, ca mod de abordare și înțelegere a situațiilor acute și ar putea salva numeroase vieți. 
Referitor la observația Curții Constițuționale privind jurisprudența prorogativelor 
constituționale și având în vedere și art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale, doamna 
deputat a ținut să menționeze că, în același mod, Camera Deputaților a adoptat în luna mai a 
acestui an un proiect de lege, considerat de importanță națională, care se referea la introducerea 
în curriculă a disciplinei Istoria Revoluției Române.  

Doamna secretar Rodica-Luminița Barcari, inițiator, a precizat că ideeea acestei inițiative 
a apărut în urma unei necesități, având un feedback pozitiv din partea dascălilor. A menționat 
că, deși vor intra în dezbatere în Parlament noile legi ale educației, această inițiativă trebuie 
aprobată pentru a da un semnal Ministerului Educației în vederea includerii acestor noțiuni în 
programele școlare pe care le vor elabora pentru anul școlar următor.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că nu mai are sens să fie aduse 
amendamente la Legea educației naționale nr. 1/2011, întrucât urmează a fi dezbătute noile legi, 
care se vor aplica începând cu anul școlar următor, 2023-2024. Cu atât mai mult cu cât în Legea 
nr. 1/2011, la art. 5 se spune că orice prevedere introdusă în timpul anului școlar intră în vigoare 
începând cu următorul an școlar. În Legea actuală nu există referire la cuprinsul programei 
școlare la nicio materie. Sunt necesare aceste elemente de prim-ajutor, dar nu introduse prin 
lege. A reamintit de noua disciplină propusă de Ministerul Educației, anume Educația pentru 
viață. 

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căuş a susținut că noțiunile de prim-ajutor ar fi bine 
să se regăsească în pregătirea tinerilor și nu numai. A fost de acord cu cele precizate de către 
domnul vicepreședinte Szabo Odon.  

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, inițiator, a susținut inițiativa și a precizat că până 
când noua lege a educației o să intre în vigoare, actuala lege produce efecte. A fost de acord cu 
faptul că nu se reglementează prin lege ce anume ar trebui să conțină o anumită disciplină.  

Domnul deputat Boris Volosatîi a susținut inițiativa, considerând elementele de prim-
ajutor un modul absolut necesar în școală, dar trebuie gândită și pregătirea cadrelor didactice 
care să predea aceste noțiuni.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a fost de părere că astfel de reglementări ar trebui 
incluse în legea privind medicina școlară. Inițiativa nu va mai avea aplicabilitate odată cu 
intrarea în vigoare a noii legi.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu, inițiator, a precizat că dorește ca în noua 
lege să existe un capitol dedicat noțiunilor de prim-ajutor. 
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Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a precizat că Ministerul Educației nu 
contestă utilitatea unor astfel de noțiuni în programa școlară. Aceste noțiuni pot fi introduse în 
cadrul Strategiei Educația pentru mediu care va fi elaborată până la sfârșitul anului 2022 
împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul noii legi prevede foarte clar că 
atât în ciclul gimnazial, cât și în ciclul liceal, în planurile-cadru va figura cu statut de disciplină 
parte a trunchiului comun Educația pentru viață, care înglobează mai multe module ce se vor 
studia gradual și în ciclul gimnaziu și în cel liceal, noțiunile fiind adaptate specificului de vârstă. 

Comisia, cu 10 voturi pentru adoptare, 9 voturi împotriva adoptării și 3 abțineri, a respins 
propunerea legislativă. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.1/2011 a Educației Naționale (Plx. 319/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea acordării unui sprijin instituțional gratuit 
copiilor care au învățat în străinătate, au revenit în țară împreună cu familia și trebuie să se 
adapteze la sistemul românesc de învățământ. Prin sprijin instituțional se înțelege ansamblul 
acțiunilor necesare adaptării la disciplinele din trunchiul comun, iar acțiunile concrete includ, 
printre altele, evaluarea elevului din punctul de vedere psihologic, precum și întocmirea unui 
plan personalizat de pregătire și adaptare a elevului la cerințele sistemului românesc de 
învățământ. 

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuţă, inițiator, a menționat că această inițiativă s-a 
născut din necesitatea sau moralitatea, influenţată de situaţia sanitară sau economică. Fluxul 
migraţiei se inversează şi tot mai mulţi români aleg să se întorcă în ţară din periplurile lor prin 
toată lumea. Mii de copii se întorc în ţară anual şi se înscriu la şcoală. În 2020, anul în care a 
izbucnit pandemia, au fost aproape 9.000, cu 7% mai mult decât în anul anterior. Cei mai mulţi 
dintre ei au venit din Italia, Spania şi Marea Britanie, iar cu excepţia Bucureştiului, judeţele cu 
cei mai mulţi copii întorşi au fost Suceava şi Timiş. Numărul total al copiilor care s-au întors în 
ţară este mai mare, dar statisticile prezentate îi cuprind doar pe cei care au fost înscrişi la şcoală. 
Revenirea în sistemul românesc de învăţământ nu este uşoară, pentru că mulţi nu ştiu bine limba 
română, în plus, le este greu să se adapteze la sistemul românesc de învăţământ, cu rigorile şi 
particularităţile sale. Pentru adaptarea sau readaptarea la sistemul românesc de învăţământ este 
necesar, pe lângă o campanie de sensibilizare a cadrelor didactice şi a elevilor, de o modelare a 
legislaţiei. Inițiativa vine să acorde o şansă acestor copii, care trebuie să beneficiaze gratuit de 
sprijin instituţional, în vederea integrării rapide în sistemul românesc. Acest lucru este valabil 
pentru toate ciclurile de învăţământ preuniversitar. Prin sprijin instituţional în vederea integrării 
în sistemul românesc de învăţământ se înţelege ansamblul acţiunilor necesare adaptării la 
disciplinele din trunchiul comun, iar acţiunile concrete includ, printre altele: evaluarea elevului 
din punctul de vedere al disciplinelor didactice şi din punct de vedere psihologic, întocmirea 
unui plan personalizat de pregătire şi adaptare a elevului la cerinţele sistemului românesc de 
învăţământ.  

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a precizat că elevilor proveniți din 
familii revenite, care au parcurs anterior, parțial sau integral, cursuri sau cicluri școlare într-un 
alt sistem educațional li se aplică prevederile Metodologiei privind echivalarea de către 
inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor 
de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și 
desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem 
educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a 
Calității în învățământul Preuniversitar, și pentru aprobarea modelului atestatului de 



4 
 

echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației și cercetării nr.5638/2020.  

Doamna președinte Natalia Intotero a amintit faptul că, la sfârșitul sesiunii trecute, 
Comisia a adoptat o astfel de inițiativă, la care doamna deputat Simina Tulbure a fost co-
inițiator. Proiectul a fost adoptat de plenul Senatului în data de 6 septembrie 2022, în forma 
adoptată de Camera Deputaților.  

Comisia, cu 3 voturi pentru adoptare, 12 voturi împotriva adoptării și 7 abțineri, a respins 
propunerea legislativă. 

 
La punctul II - Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că 

programul de lucru al Camerei Deputaților din următoarea perioadă va fi puțin schimbat, având 
în vedere că în cadrul Parlamentului vor avea loc mai multe evenimente internaționale.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a invitat membrii Comisiei să participe la 
evenimentele de amploare ce vor avea loc în județul Hunedoara, la Țebea, pentru comemorarea 
celor 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că, după dezbaterea legilor 
educației în plenul Comisiei pentru învățământ, dorește să organizeze o ședință de Comisie în 
județul Hunedoara, cu vizitarea unor instituții de învățământ de prestigiu din cadrul județului, 
dar și a unor unități de învățământ în care învață copii cu cerințe educative speciale.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a informat membrii Comisiei cu privire la 
posibilele vizite de lucru în străinătate, acolo unde Comisia va întâlni reprezentanții din 
Comisiile de specialitate omoloage, în vederea schimbului de experiență și a rugat pe cei 
interesați să participe să anunțe secretariatul Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat 
Din partea inițiatorilor: 
- Cristina-Agnes Vecerdi - deputat.  
 
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, Bulai Oana-Gianina - înlocuită parțial de domnul deputat Remus 
Munteanu, Cătălina Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa - înlocuit de doamna Cristina-Agnes 
Vecerdi, 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, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Boris Volosatîi, Dragoş 
Gabriel Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Filip Havârneanu - secretar și Simina-Geanina-
Daniela Tulbure. 

 
În ziua de joi, 08 septembrie 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  


