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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 noiembrie 2022 
Nr. 4C-11/415 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 24 octombrie și marți, 25 octombrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 26 octombrie 2022 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative și alte măsuri financiar-fiscale. PLx. 628/2022. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. PLx. 636/2022. C.D. – Cameră 
decizională. 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Plx. 642/2022. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare. PLx. 398/2022. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și 
industrie alimentară și Comisia pentru știință și tehnologie. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2022 
privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul 
Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora. PLx. 504/2022. Raport comun 
cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională 

III. DIVERSE 
Joi, 27 octombrie 2022 

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

În zilele de luni, 24 octombrie 2022 și marți, 25 octombrie 2022, Comisia a avut pe 
ordinea de zi documentare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  

 
Miercuri, 26 octombrie 2022 

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

președintele Comisiei.  
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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 Guvernului 

nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (PLx. 628/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea Legii 
nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Potrivit 
expunerii de motive proiectul vizează: extinderea facilității privind scutirea de impozit a 
profitului investit şi pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de producţie şi 
procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a 
dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza pe cele existente, reglementarea 
regimului fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane 
juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE precum şi a 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Deducerea personală suplimentară se acordă 
în cuantum de 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta 
este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, 
indiferent de nivelul acestora. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți 
angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri la un alt 
angajator și să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens. La deducerile pentru 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare, activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru 
acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din 
categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, relevante 
pentru activitatea desfășurată de către contribuabili. Printre categoriile de persoane fizice 
exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt incluși și studenții 
doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în 
limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână.  

Comisia, cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 abținere, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra proiectului de Lege. 

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

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 636/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Anexei nr. I, capitolul I, litera A, precum 
şi a Anexei nr.VIII, capitolul II, litera A, secţiunea a III-a din Legea nr.153/2017. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează corectarea sistemului de salarizare la nivelul 
învăţământului preuniversitar, astfel încât remuneraţia să fie în concordanţă cu gradul de 
complexitate al muncii depuse, iar acest lucru, pe termen lung, va duce la creşterea interesului 
pentru ocuparea şi asumarea unor posturi de conducere. 

Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a subliniat că Ministerul Educației nu 
se opune niciunei inițiative legislative care are drept scop creșterea salariilor în învățământ. 
Această creștere salarială ar trebui să fie gândită în context general, adică să fie aplicabilă 
tuturor unităților și instituțiilor de învățământ. Fiind vorba despre o modificare legislativă cu 
impact financiar, este nevoie de o fișă financiară care să prezinte impactul măsurii.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat faptul că acest demers poate fi 
susținut, iar până când Comisia raportoare va dezbate propunerea legislativă, ministerul va 
putea analiza și va putea face o ierarhizare în sistem, astfel încât directorul de școală să aibă 
cel mai înalt nivel de salarizare din cadrul unității de învățământ. În momentul de față, fiind 
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blocate posibilitățile de creștere a salariilor din 2018, o serie de profesori din cadrul sistemului 
deja au depășit salariul directorului, iar poziția de director nu mai este atractivă, mai ales 
pentru cei cu performanțe înalte. A propus aviz favorabil asupra propunerii legislative.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a menționat că cei mai vizați de a beneficia 
de un vemit suplimentar sunt profesorii. Întotdeuna ar trebui să se facă referire în primul rând 
la profesori și apoi să se mărească celălalte salarii, la inspectorate și alte instituții.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a precizat că un profesor are 
următoarele bonificații: 10% dirigenție, 25% gradație de merit, 15% pentru lucrare de 
doctorat. În momentul în care se adună toate aceste sporuri, dau un salariu mai mare decât 
salariul directorului, iar la concursul pentru funcția de director poate participa orice profesor 
care are o vechime de peste 15 ani. În momentul ocupării funcției, profesorul realizează că nu 
i se poate modifica venitul lui din funcția de director. De aceea, se întâlnesc multe cazuri când 
s-a candidat la funcția de director și apoi s-a renunțat sau au refuzat să mai candideze, pentru 
că ar fi existat mai multe responsabilități, nefiind degravați de normă. Spre deosebire de alte 
situații, în sistemul educațional există obligație de normă și pentru directorii de școală.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus un aviz favorabil și a subliniat că 
pentru orice creștere salarială a celor care muncesc în învățământ ar trebui să fie avut în vedere 
pachetul legislativ România Educată. Într-adevăr, cei care ocupă funcții de conducere ar trebui 
să beneficieze de un salariu mai mare, dar să fie degrevați de normă, pentru a se ocupa cu 
adevărat de management, asistență la ore și buna funcționare a sistemului de educației.  

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță a completat cu faptul că nu toți profesorii din 
sistemul de învățământ beneficiază de dirigenție, gradație de merit și spor de doctorat. Aceste 
măriri de salarii ar trebui acordate în primul rând pentru profesori și pentru directori și în 
ultimul rând pentru inspectori.  

Comisia, cu 17 voturi pentru și 6 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
propunerii legislative.  
 

A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 642/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare instituirea anumitor măsuri care să permită asigurarea exercitării 
dreptului de a vota și de a candida al persoanelor cu dizabilități. 

Comisia, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
propunerii legislative.  
 

S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare (PLx. 398/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea anexelor nr.4 şi 4.5 din Legea nr.45/2009, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Domnul deputat Viorel Sălan, inițiator, a precizat faptul că acest proiect a fost demarat 
în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale și vizează preluarea 
patrimoniului din fosta stațiune de cercetări agricole de la Geoagiu Băi. Această stațiunea a 
fost înființată în anul 1957, sub denumirea de stațiunea experimentală Geoagiu, care inițial a 
avut obiect de activitate partea pomicolă, iar din 1959 s-a alăturat și cea legumicolă, având 5 
ferme. Începând cu anul 1955  stațiunea de cercetări pomicolă de la Geoagiu, care a deținut 
cea mai mare pepinieră din țară și producea peste un milion de pomi fructiferi și-a încetat 



4 
 

activitatea și din 712 ha teren arabil a mai rămas 270 ha. Timp de 13 ani, instituțiile care sunt 
nominalizate în Legea nr. 45/2009, la anexa IV, privind organizarea și funcționarea ASAS, 
inclusiv Stațiunea de Cercetare - Devoltare pomicolă Geoagiu, nu au fost preluate de către 
universități sau academii, patrimoniul acestora degradându-se în mod constant. În prezent, 
stațiunea de la Geoagiu nu mai funcționează. Stațiunea s-a înființat prin preluarea spațiilor și 
a terenului de la fostul liceu cu profil tehnologic de la Geoagiu. Pentru elevii Liceului 
Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” din Geoagiu stațiunea a reprezentat permanent un 
suport și o oportunitate pentru dezvoltarea profesională. În contextul în care, transferul 
patrimoniului va avea loc, cele 57 de licee cu profil tehnologic din țară pot atrage fonduri 
europene. În această perioadă, ASAS a lucrat la promovarea unui proiect de ordonanță pentru 
ștergerea datoriei Insitutului.  

Domnul vicepreședinte Aurel Florentin Badiu a menționat că Academia de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” susține inițiativa.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus adoptarea propunerii legislative în 
forma adoptată de celelelate două comisii raportare.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 19 voturi pentru și 4 
abțineri, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. 

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

nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în 
cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora (PLx. 504/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru asigurarea implementării din fonduri 
externe nerambursabile a proiectelor contractate în cadrul Programului operațional 
Competitivitate 2014 - 2020, apelului 2, acțiunea 2.3.3, precum și pentru asigurarea 
sustenabilității acestora. Astfel, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza 
creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituțiile 
de învățământ superior de stat, pot încheia contracte de achiziție publică pentru procurarea de 
echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice cu prezență fizică și pot efectua plăți 
eligibile din fonduri externe nerambursabile. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a specificat că prin acest proiect de 
Lege se dă posibilitatea ca acele echipamente care urmează sau au fost deja achizionate în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate și care au făcut obiectul contractului de 
achiziție, să poată fi folosite și pentru activitățile didactice în format fizic, nu numai în format 
on-line, cum au fost prevăzute în perioada pandemiei. Având în vedere beneficiile asupra 
activității didactice, precum și faptul că un număr foarte mare de elevi și studenți au beneficiat 
și beneficiază în continuare de aceste echipamente, Ministerul Educației susține proiectul de 
Lege. 

Domnul deputat Brian Cristian a  adresat o întrebare: dacă există o situație sau o 
centralizare la nivelul ministerului, defalcată pe județe, cu numărul de elevi care nu au 
beneficiat sau la care nu au ajuns respectivele tablete.  

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a menționat că nu deține această 
informație pe moment, dar va reveni cu detalii.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.  
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La punctul III – Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero a prezentat vizita 
de lucru efectuată de o delegație a Comisiei în Estonia. 

 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a amintit de invitațiile de a face vizite de 
documentare la Școala Britanică și Școala Germană.  

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

- Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat 
Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”: 
- Aurel Florentin Badiu - vicepreședinte 
- Ileana Popescu - consilier juridic. 
 

 La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 
Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte - înlocuit cu domnul deputat 
Viorel Salan, Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-
Cristinel Ţepeluş - secretar, Filip Havârneanu - secretar, înlocuit cu domnul deputat Brian 
Cristian, Adrian Alda, Cătălina Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius 
Damian, Elena Hărătău, Gal Karoly, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-
Andrei Miftode, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Dan-Cristian Popescu, Ana-
Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 
 La ședință au fost absente doamnele deputat Rodica-Luminiţa Barcari - secretar și 
Olivia-Diana Morar. 
 
 În ziua de joi, 27 octombrie 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 
 


