
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 09 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/458 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 21 noiembrie 2022 
Marți, 22 noiembrie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Miercuri, 23 noiembrie 2022 

A. Ședință comună cu Comisia pentru tineret și sport 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și 

sportului nr.69/2000. PLx. 564/2022. Raport comun cu Comisia pentru tineret și sport. C.D. 
– Cameră decizională. 

B. Ședința Comisiei pentru învățământ 
I. AVIZ 

1. Proiect de Lege privind dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie 
Cantemir şi Ciprian Porumbescu. PLx. 721/2022. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPORT 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.752/2001 privind 

organizarea și funcționarea Academiei Române. Plx. 668/2022. Raport comun cu Comisia 
pentru știință și tehnologie. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Joi, 24 noiembrie 2022 

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

În zilele de luni, 21 noiembrie și marți, 22 noiembrie 2022, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în 
portofoliul Comisiei. 
 

Miercuri, 23 noiembrie 2022 
 

A. Ședință comună cu Comisia pentru tineret și sport 
 

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. 
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din 
Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 564/2022). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect reglementarea problemei accesului la o resursă pentru sport neutilizată în afara orarului 
școlar și care are avantajul de a se afla în proximitatea zonelor rezidențiale. 

Domnul vicepreședinte Tudor Rareș Pop, inițiator, a subliniat că România se află 
printre ultimele state membre ale UE în ceea ce privește nivelul de practicare a sportului și a 
mișcării. În ultimii doi ani, în contextul pandemiei, lipsa activității fizice a generat efecte 
negative asupra dezvoltării copiilor prin inactivitate și sedentarism, prelungirea timpului de 
utilizare a diverselor ecrane, afectarea somnului și a alimentației, ceea ce conduce la creșterea 
în greutate, probleme cu vederea, musculatura și postura, dar și a sănătății psihice, scăderea 
densității masei osoase. Sportul și activitatea fizică contribuie la menținerea sănătății fizice, 
mentale și sociale. Este nevoie de o încurajare prin politici publice a unui stil de viață activ în 
rândul oamenilor, plecând de la lipsa accesului la infrastructura sportivă în zonele în care 
locuiesc. Acest proiect nu va obliga directorii și autoritățile locale să deschidă toate școlile din 
unitățile administrativ teritoriale, ci doar pe cele care sunt conforme, fiind totodată o bază de 
discuții pentru îmbunătățirea infrastructurii și pentru deschiderea ulterioară a altor unități 
școlare din această perspectivă. 

Domnul secretar de stat Flavius Sirop a precizat că Ministerul Sportului susține 
inițiativa legislativă și o consideră oportună, fiind un demers în completarea tuturor eforturilor 
care se fac în sprijinul sportului românesc.  

Domnul secretar de stat Ionel-Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației 
susține orice inițiativă legislativă care vine în sprijinul elevilor și tinerilor, mai mult când 
există și soluții privitoare la modalitatea de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos. A 
atras atenția asupra problemei schimbării de destinație, întrucât utilizarea spațiilor de 
învățământ în alte scopuri decât activitatea educativă presupune schimbarea de destinație. 
Utilizarea infrastructurii cluburilor sportive universitare este la decizia instituțiilor de 
învățământ superior, autonomia universitară fiind garantată prin Constituție. A vorbit și despre 
articolele noi introduse în contextul inițiativei, din care reiese că autoritățile administrației 
publice locale verifică doar dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la vârstă și studii și nu 
există prevederi referitoare la siguranța participării. De asemenea, nu este precizat cine 
supraveghează, cine răspunde în cazul în care baza materială este deteriorată, cine răspunde de 
siguranța celor care urmează să utilizeze infrastructura sportivă a unităților de învățământ sau 
dacă în incintă se vor desfășura doar activități sportive și nu activități care contravin legislației 
în vigoare. 

Domnul vicepreședinte Tudor Rareș Pop a subliniat că unitățile de învățământ vor avea 
libertatea și posibilitatea de a stabili regulamente de funcționare, calendar și orar de 
funcționare. Există deja proiecte de succes în administrația locală prin care s-au găsit soluții 
pentru a preîntâmpina posibile probleme, spre exemplu la Oradea, București, Bacău, Brașov. 
Se dorește doar deschiderea acelor unități școlare care sunt conforme din toate punctele de 
vedere, care au o infrastructură care nu pune în pericol siguranța copiilor. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a susținut inițiativa legislativă și a menționat 
că în județul Hunedoara, pe perioada pandemiei, primării și consilii locale au venit cu astfel de 
inițiative de deschidere a curții școlilor pentru a face mișcare. A susținut legalizarea acestui 
demers, dar nu în sensul obligativității, ci cu respectarea tuturor condițiilor și măsurilor de 
securitate. 

Au fost discutate amendamente, pe care membrii celor două Comisii și le-au însușit. 
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În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
Comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 

 
B. Ședința Comisiei pentru învățământ 

 
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 continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind dedicarea anului 2023 

personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu (PLx. 721/2022).  
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare instituirea, în mod simbolic, a anului 2023, ca Anul Ciprian 
Porumbescu, pentru celebrarea a 170 de ani de la naștere și comemorarea a 140 de ani de la 
moartea compozitorului, urmând ca acesta să fie marcat de Parlament, Administrația 
Prezidențială, Guvernul României, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum 
și de instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea lor, prin organizarea sau 
sprijinirea logistică și materială, din bugetele proprii, în limita alocărilor bugetare aprobate, a 
manifestărilor culturale, artistice sau educaționale dedicate celebrării vieții și operei 
compozitorului Ciprian Porumbescu. 

Doamna secretar de stat Diana Ștefana Baciuna a menționat că Ministerul Culturii 
susține inițiativa legislativă în forma adoptată de Senat, cu atât mai mult cu cât în anul 2023 se 
vor celebra 350 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir și se vor comemora 300 de ani de 
la decesul acestuia. Astfel, societatea românească contemporană va putea conștientiza 
moștenirea lăsată de aceste două uriașe personalități ale culturii române și universale. 
Inițiativa, în forma amendată de Senat, conține norme supletive, asigurând astfel cadrul legal 
util pentru ca autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale să nu întâmpine dificultăți în 
alocarea de resurse pe parcursul anului național Dimitrie Cantemir și anului cultural Ciprian 
Porumbescu. 

Comisia, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege. 

 
În continuare a fost dezbătută propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din 

Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (Plx. 668/2022). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea art. 11 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și 
funcționarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, scopul enunțat în 
Expunerea de motive fiind „oferirea dreptului de a înființa legal o filială a Academiei Române 
la Chișinău”. 

Doamna director Veronica Ranteș a menționat că Academia Română nu susține 
proiectul de Lege întrucât toate propunerile se regăsesc deja în textul legii în vigoare, iar în 
privința înființării unei filiale a Academiei Române la Chișinău, această oportunitate este deja  
analizată de Academia Română. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus un raport de respingere. 
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere, 2 voturi 

împotriva respingerii și 2 abțineri, un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege. 
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La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 

- Ionel-Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Sportului: 
 - Flavius Sirop - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Culturii: 
 - Diana Ștefana Baciuna - secretar de stat 
 Din partea Academiei Române: 
 - Veronica Ranteș - director, Direcția Juridică. 
 

La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 
Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Filip 
Havârneanu - secretar, Adrian Alda, Cătălina Ciofu, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, 
Elena Hărătău, 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 a fost absentă doamna deputat Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, Ognean 
Crîstici, Gal Karoly, Olivia-Diana Morar. 
 

 
În ziua de joi, 24 noiembrie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 

consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


