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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 10, 11, 12 și 13 octombrie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 10 octombrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Marți, 11 octombrie 2022 
I. AVIZ 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  
PLx. 557/2022. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 546/2022. 
Raport. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern. C.D. - Prima Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
1/2011. Plx. 343/2022. Raport. C.D. - Prima Cameră sesizată.. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 417/2022. Raport. Plx. 417/2022. Raport. C.D. - Prima Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 12 octombrie 2022 și joi, 13 octombrie 2022 

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

În ziua de luni, 10 octombrie 2022, membrii Comisiei au participat la Conferința 
națională cu tema ”Cum salvăm școala din comunitățile vulnerabile” și la deschiderea noii 
școli din satul Valchid, Comuna Hoghilag, județul Sibiu, prima școală smart dintr-o 
comunitate vulnerabilă.  

 
Marți, 11 octombrie 2022 

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

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus ca ședința să înceapă cu Plx. 
417/2022. 

Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 
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Ședința a început cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 (Plx. 417/2022). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea art. 49 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, în vederea sprijinirii procesului de 
integrare a copiilor cu dizabilități. În acest sens, școlile pentru copiii cu nevoi speciale vor 
avea atribuții noi: vor oferi suport și consultanță pentru învățământul de masă, precum și toate 
resursele necesare (documente în formate accesibile, dispozitive tehnice speciale, cursuri, 
activități educative, terapii specifice etc.), vor deveni hub-uri de resurse și cunoștințe pentru 
școlile de masă. 

Domnul deputat Alin-Gabriel Apostol, inițiator, a explicat că se dă posibilitatea 
școlilor speciale să poată fi suport pentru copiii cu dizabilități care urmează cursurile unor 
școli de masă. Astfel, un copil cu dizabilități care urmează cursurile unei școli de masă, după 
orele de program, poate merge la școlile speciale și să beneficieze de anumite materiale 
furnizate doar de școlile speciale, precum hărți speciale pentru nevăzători, diferite manuale.  

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației nu 
susține această inițiativă legislativă întrucât textul propus de inițiatori poate conduce la 
apariția unei confuzii cu privire la centrele județene de resurse și asistență educațională, 
respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). 
Prin proiectul noii legi a educației învățământului preuniversitar se prevede posibilitatea 
înființării, în fiecare unitate de învățământ de masă, a unui departament psiho-pedagogic, 
alcătuit din psiholog școlar, consilier școlar, logoped, asitent social, care să îndeplinească 
atribuțiile CMBRAE, respectiv CJRAE.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că aceasta este politica Uniunii 
Europene cu privire la incluziune. A precizat că același model există și în Portugalia, unde se 
propune modelul de incluziune și, în egală măsură, creșterea numărului consilierilor școlari, 
pentru a veni în sprijinul copiilor integrați în sistemul de învățământ de masă. A propus  
respingerea inițiativei. 

Comisia, cu 14 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, a hotărât să emită un raport de 
respingere asupra propunerii legislative. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății (PLx. 557/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.95/2006, propunându-se în 
principal: introducerea de noi criterii de formare inițială și de ocupare a posturilor prin concurs 
pentru toate categoriile de funcții de conducere (manageri, directori executivi și directori 
executivi adjuncți ai direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, 
conducerea serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, 
directori generali, directori medicali, medic-șef); se introduce noțiunea de criterii de calitate 
aferente programelor de formare, elaborate de către OMS în programul de asistență tehnică 
din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); înființarea unui Institut Național 
de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), ca instituție publică cu personalitate 
juridică în subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate 
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care se desființează. 
INMSS va fi finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, iar coordonarea 
academică se va stabili prin hotărâre a Guvernului. 
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Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a susținut adoptarea ordonanței, care 
creează cadrul legal pentru înființarea Institutului Național de Management al Serviciilor de 
Sănătate, instituție ce va gestiona tot ceea ce înseamnă PNRR pe zona de sănătate. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 17 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz 
favorabil cu un amendament admis asupra proiectului de Lege. 

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx. 
546/2022). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul realizării unui sistem de educație timpurie unitar, incluziv 
și de calitate și îmbunătățirii accesului copiilor la acest tip de educație, respectiv al dezvoltării 
învățământului profesional și tehnic, inclusiv în regim dual. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a explicat faptul că ordonanța de 
urgență creează cadrul legal pentru înființarea serviciilor de educație timpurie de tip ludotecă, 
grup de joacă, grădiniță comunitară în cadrul autorităților publice locale, care vor duce la 
îndeplinirea jalonului din PNRR de înființare a 412 de structuri de educație timpurie. În acest 
moment, legea prevede faptul că se poate organiza învățământ dual la nivel de învățământ 
profesional și liceal, iar prin această modificare se creează cadrul legal pentru funcționarea 
învățământului dual și în învățământul superior. Este nevoie de această prevedere pentru a 
pune în aplicare un alt jalon din PNRR, acela de înființare a consorțiilor regionale pentru 
învățământul dual. Ministerul Educației susține adoptarea proiectului de Lege. 

Supuse votului, amendamentele depuse de domnul deputat Szabo Odon și domnul 
deputat Marius-Andrei Miftode, au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

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

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale 1/2011 (Plx. 343/2022). 
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 sensul introducerii unor incompatibilități între 
funcțiile de conducere din cadrul unităților de învățământ, al inspectoratelor școlare și al 
unităților conexe ale învățământului preuniversitar și calitatea de membru al organelor de 
conducere de la orice nivel teritorial ale partidelor politice. 

Domnul deputat Mihai-Laurențiu Polițeanu, inițiator, a precizat că idee este simplă și 
un test cu privire la relația dintre interesul public și interesul de partid la nivel local. Scopul 
general este de a avea un regim unitar și complet al incompatibilității funcțiilor de conducere 
la nivelul sistemului de învățământ. Există acum un regim al incompatibilității, dar este un 
regim incomplet. Se propune stabilirea unei incompatibilități între funcția de conducere din 
cadrul unităților de învățământ, inspectoratelor școlare județene și unităților conexe ale 
învățământului preuniversitar sau ale Ministerului Educației pe de o parte și calitatea de 
membru al organelor de conducere de la orice nivel teritorial al partidelor politice. În cazul 
directorului sau directorului adjunct există deja incompatibilitate parțială. Ca și în cazul 
rectorilor, există opțiunea legiuitorilor de a institui un regim de incompatibilitate. Funcțiile de 
conducere de la nivelul unităților de învățământ vizate de acest proiect sunt directori și 
directori adjuncți, inspector școlar general și inspector școlar general adjunct și funcțiile de 
conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar și ale Ministerului Educației.  
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Există unități școlare care beneficiază de fonduri suplimentare, în timp ce alte școli rămân 
neglijate și asta doar pe baza ”culorii politice”, ceea ce duce la lipsa transparenței, lipsa 
integrității și lipsa profesionalismului.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că la ședința de Comisie de la 
Sibiu, primarii și-au exprimat dorința de a avea mai multă putere în procesul de 
descentralizare, dând exemple concrete și menționând că acolo unde nu există colaborare între 
directorul unității de învățământ, consiliul de administrație și primărie nu se pot face lucruri 
bune pentru populație. De asemenea, doamna președinte a fost de părere că este bine și util să 
se studieze legislația din alte țări din Uniunea Europeană, țări care sunt exemple pe susținerea 
educației. 

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a menționat faptul că noul Regulament de 
organizare și funcționare al unităților de învățământ, în vigoare, la art. 20 are deja instituită 
această incompatibilitate între directorul de școală și funcțiile politice, și practic, prin 
susținerea inițiativei s-ar institui un paralelism legislativ. În plus, a explicat că instituirea 
acestor incompatibilități nu ar trebui realizate prin Legea educației, ci prin regulamentul de 
organizare și funcționare, ceea ce există deja. Inițiativa este lipsită de obiect, cel puțin cu 
privire la funcțiile de director și director adjunct.  

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a subliniat faptul că funcțiile de 
director sau director adjunct, sunt reglementate prin art. 257 alin. (4) din Legea educației nr. 
1/2011. Prin soluțiile propuse de inițiatori ar urma să se extindă incompatibilitatea, fiind 
vizată calitatea de membru al organelor de conducere de la nivelul teritorial al partidelor 
politice, este necesar să se prevadă în această inițiativă și o perioadă tranzitorie pentru 
rezolvarea acestor incompatibilități. Ministerul Educației nu susține această inițiativă 
legislativă.  
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 6 voturi pentru adoptare, 16 voturi împotriva adoptării 
și 1 abținere, a hotărât să emită un raport de respingere asupra propunerii legislative. 
 

La punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a rugat membrii 
Comisiei participanți la vizita de documentare din comuna Hoghilag, județul Sibiu să prezinte 
câteva impresii cu privire la școala Smart. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a menționat că punctul culminant al vizitei l-a 
reprezentat Școala din satul Valchid, comuna Hoghilag, cea mai modernă școală din România, 
potrivită secolului XXI, situată într-o comunitate vulnerabilă. Costul total al construirii și 
dotării unității școlare a fost de aproximativ 800 mii euro.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a subliniat că este o școală demnă de 
România anului 2022. Cu sprijinul tehnic al Primăriei Ciugud, care este un exemplu de bune 
practici administrative, recunoscut deja la nivel național, echipa de la Hoghilag a accesat 
finanțare prin PNDL2 și a reușit să strângă fonduri locale și sponsorizări pentru construcția 
acestei unități de învățământ remarcabile. Este importat că toți copiii vin cu drag la școală. 
Elevii și învățătorii se bucură de condiții moderne deja de doi ani, iar procesul educațional se 
desfășoară într-o atmosferă deosebit de plăcută. Comunitatea locală este considerată 
vulnerabilă, iar prin aceste investiții abandonul școlar a atins cote minime istorice. Asta 
înseamnă implicare, muncă și respect față de cetățeni: să faci totul pentru viitorul comunității.  

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

- Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat 
Din partea inițiatorilor: 
- Apostol Alin-Gabriel - deputat. 
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 La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 
Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, 
Filip Havârneanu - secretar, înlocuit cu domnul deputat Cristian Brian, Adrian Alda, Cătălina 
Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Cristian-Daniel 
Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-
Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Dan-Cristian Popescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, 
Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Elena 
Hărătău și Ana-Loredana Predescu. 

 
În zilele de miercuri, 12 octombrie și joi, 13 octombrie 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 


