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I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale 
nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Plx. 144/2021. Raport. CD – Primă 
Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Plx. 149/2021. Raport. CD – Primă 
Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
1/2011. Plx. 158/2021. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

 
4. Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 

5 ianuarie 2011. Plx. 159/2021. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 

pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru 
modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziționării de calculatoare. PLx. 219/2021. Raport. Procedură de 
urgență. Inițiator: Guvern. CD- Prima Cameră sesizată. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educației 
Naționale nr.1/2011. Plx. 172/2021. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2021 

privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
în domeniul fiscal. PLx. 186/2021. Procedură de urgență. CD. - Cameră decizională. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 
privind unele măsuri fiscale. PLx. 208/2021. Procedură de urgență. C.D. - Cameră 
decizională. 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. PLx. 214/2021. C.D. – 
Cameră decizională. 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. PLx. 223/2021. Procedură de urgență. 
Aviz comun cu Comisia pentru învățământ, tineret și sport a SenatuluiCD+S - Cameră 
decizională.  
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III. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
11. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind combaterea 
traficului de persoane 2021-2025. COM(2021)171. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. 
 
 

Marți, 08 iunie 2021 
 

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 început cu dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare 
(Plx. 144/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea articolului 68 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul introducerii unei noi discipline, 
disciplina „Alimentație Sănătoasă”, în învățământul primar și gimnazial. Această disciplină 
urmează a fi cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învățământ, fiind obligatorie pentru 
clasele I-IV și pentru învățământul gimnazial. Totodată, se dorește crearea unei noi 
competențe-cheie, anume ”competența pentru protejarea sănătății personale”. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
susține această inițiativă. Planurile-cadru și programele școlare, precum și conținutul 
disciplinelor studiate în învățământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al Ministrului 
Educației, făcând parte din legislația subsecventă. Având în vedere actele normative în vigoare, 
inițiativa excede cadrul legal de elaborare a planului cadru de învățământ. Este inoportună 
modificarea planurilor-cadru prin lege, atât din perspectiva tehnicii legislative, cât și din 
perspectiva perturbării procesului de legiferare în sine. Modificarea planurilor cadru, 
oportunitatea introducerii/scoaterii unei discipline din planul cadru se realizează de către 
instituțiile abilitate în acest domeniu, respectiv Ministerul Educației. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat dacă a fost elaborată Strategia  
privind educația pentru sănătate și nutriție, prevăzută la alin. (61) al art. 65 din Legea 
nr.38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că încă nu a fost finalizată 
această Strategie. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus un raport de respingere. A precizat că 
la art. 68 din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt enumerate cele opt competențe-cheie 
așa cum reies din Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie 
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. 

Comisia, cu 18 voturi pentru respingere și 6 abțineri, a propus respingerea propunerii 
legislative. 

 
A urmat dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Plx. 149/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
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completările ulterioare, în sensul introducerii la competența-cheie antreprenorială aspecte 
financiare, iar la atribuțiile centrelor comunitare de învățare permanentă la nivel local, 
programele de educație antreprenorială să includă și educația financiară. Inițiativa legislativă 
are drept scop introducerea educației financiare în învățământul preuniversitar, alături de 
educația antreprenorială. Introducerea acesteia în școli reprezintă un aspect de natură a încuraja 
spiritul antreprenorial de la vârste cât mai fragede. Stimularea educației antreprenoriale este o 
prioritate peste tot în lume, iar România se aliniază astfel trendului global. Chiar dacă nu toți 
absolvenții vor deveni antreprenori, vor avea nevoie de cunoștințe de bază cu privire la 
gestionarea unui buget propriu.  

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține propunerea legislativă sub rezerva însușirii anumitor observații, referitoare la OMEC 
nr. 5765/2020 care descrie cele 8 competențe cheie europene, unde se specifică faptul că o 
competență civică se formează pe baza ”înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, 
economice, juridice și politice, precum și a dezvoltării globale durabile”, ceea ce înseamnă că 
sunt cuprinse și aspecte financiare. Programele școlare se referă la o disciplină, iar inițiativa la 
titulatura unei competențe. În ceea ce privește art. II, acesta nu poate fi susținut în forma 
propusă de inițiatori, deoarece, pentru învățământul preuniversitar elaborarea unei programe 
școlare trebuie să respecte prevederile OMEN 3593/2014 privind Elaborarea și aprobarea 
curriculum-ului școlar, astfel că termenul propus de 90 de zile nu poate fi realist. Modificarea 
art. 344 alin.(1) lit. c) pct.4 face referire la atribuțiile centrelor comunitare de învățare 
permanentă înființate la nivel local, neavând nicio legătură cu programele școlare care se 
folosesc în învățământul preuniversitar. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut propunerea legislativă și a formulat un 
amendament conform căruia Ministerul Educației va trebui să elaboreze programele prevăzute 
la art. I pct.2 din inițiativă până la începutul anului școlar următor. 

Supus votului, amendamentul a fost votat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente admise.  
În continuare, s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 158/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul stabilirii structurii anului școlar. Astfel, se propune ca anul 
școlar să înceapă în data de 1 septembrie, să includă două semestre și să se finalizeze la 31 
august din anul calendaristic următor. Anul școlar ar avea un minimum de 175 de zile de 
școlarizare pentru nivelul primar, 180 de zile pentru nivelul gimnazial și 185 de zile pentru 
nivelul liceal. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ sau inspectoratele școlare 
pot decide suplimentarea numărului minim de zile cu un maximum de 5 zile pentru nivelul 
primar, 10 zile pentru nivelul gimnazial, respectiv 15 zile pentru nivelul liceal. În zilele 
suplimentare, cadrele didactice vor beneficia de o primă raportată la numărul de ore efectuate, 
finanțarea acestora făcându-se din bugetul de stat în limitele costului standard per 
elev/preșcolar. 

Domnul senator Ștefan Pălărie, inițiator, a explicat că un prim pas al acestei inițiative îl 
reprezintă impunerea unui număr minim de zile de școală prin raportare la nivelul de studiu 
din învățământul preuniversitar. Totodată, suplimentarea numărului de zile de școală pentru 
fiecare nivel de învățământ față de numărul minim de zile, prin dispoziția consiliului de 
administrație al școlilor sau la decizia inspectoratelor școlare oferă posibilitatea elevilor din 
școlile cu rezultate slabe sau elevilor din mediile dezavantajate de a reduce decalajele, de a 
recupera prin ore de consolidare. În acest sens, respectând limitele legale, unitățile școlare sau 
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inspectoratele școlare pot lua măsuri de a crește limitativ numărul de ore, în virtutea 
principiului descentralizării și subsidiarității. Este importantă oferirea primei pentru cadrele 
didactice pentru aceste zile suplimentare pentru a stimula școlile cu rezultate slabe sau școlile 
din mediile dezavantajate pentru a apela la această soluție. Finanțarea primelor acordate pentru 
orele suplimentare va fi asigurată de la bugetul de stat prin cote defalcate pe TVA în limitele 
costului standard per elev/preșcolar. Impactul bugetar estimat este de 100 milioane lei pentru 
perioada septembrie/decembrie 2022 și 250 milioane lei pentru anul fiscal 2023. Elevii care în 
anul școlar 2020-2021 sunt școlarizați în nivelul primar vor recupera până la finalizarea 
studiilor liceale în medie între 45% și 65% - în raport cu clasa în care sunt în prezent, din 
materia pierdută pe parcursul acestui an școlar, doar prin stabilirea acestui minim de zile de 
școală pentru elevii din România. Anul școlar 2020-2021 este unul dintre cei mai scurți ani 
școlari. Acesta are doar 33 de săptămâni de școală, respectiv 162 de zile. Mai mult, România 
este în top trei țări cu cele mai puține zile de școală din Europa, însă, paradoxal, țara noastră 
se află în topul țărilor europene la numărul de disciplinelor de studiu. A afirmat că a avut 
consultări cu Ministerul Educației în privința schimbărilor propuse. 

Doamna secretar de stat Maria Ștefania Manea a precizat că argumentele aduse în 
expunerea de motive referitoare la bunele practici din alte state europene nu pot constitui un 
motiv care să susțină oportunitatea unor modificării aduse structurii anului școlar. Totodată, 
trebuie avut în vedere și analizat impactul bugetar asupra bugetului general consolidat al 
statului, deoarece finanțarea sistemului de învățământ este asigurată de la bugetul de stat, iar 
stabilirea unor zile suplimentare de școală, respectiv acordarea unei prime cadrelor didactice 
are un impact financiar major asupra bugetului de stat. Fiind nevoie de clarificări referitoare la 
impactul bugetar și nu numai, a solicitat amânarea discuțiilor asupra inițiativei. 

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a menționat că au existat discuții pe această temă în 
cadrul Federației împreună cu inițiatorii propunerii legislative. La consultările interne cu 
părinții, părerile acestora au fost împărțite în privința oportunității adoptării inițiativei. A 
menționat că inițiativa satisface mai mult nevoile din mediul rural.  

Domnul președinte Rareș Voicu a precizat că în acest moment nu există o legătură clară, 
dovedită între numărul de zile petrecute la școală și eficiența educațională.  

Doamna vicepreședinte Ariana Dudună a menționat că inițiativa este binevenită În 
fiecare an, conform legii, Ministerul Educației decide structura anului școlar și numărul de zile 
pe care acesta trebuie să îl aibă. Elevii au nevoie să meargă la școală și au dreptul la educație. 
Programa școlară este aceeași, fiind una încărcată, iar nevoile elevilor nu sunt întotdeauna 
îndeplinite. În anul 2018, la testele PISA, România a obținut cel mai mic scor din ultimii 9 ani, 
rata de analfabetism fiind una îngrijorătoare atingând 44%.  

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a fost de părere că nu durata numărului de zile 
este problema, ci mai degrabă conținutul educațional al acestora. A propus amânarea 
dezbaterilor. 

Domnii deputați Rodica Luminița Barcari, Marius Andrei Miftode, Laurențiu-Cristinel 
Țepeluș au fost de acord cu amânarea discuțiilor asupra inițiativei legislative. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor 
pentru o săptămână. 

 
Lucrările ședinței Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 

completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Plx. 159/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea dispozițiilor art.94 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât vacanțele școlare să fie 
stabilite diferențiat atât în funcție de cele patru macroregiuni ale țării, cât și în funcție de 
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ciclurile de învățământ. Astfel, se dorește acordarea vacanței intersemestriale, în baza ordinului 
Ministrului Educației, pe o perioadă de minimum o săptămână, în fiecare macroregiune, în 
mod succesiv și fără suprapunere. Începerea anului școlar pentru clasele 0 până la clasa a IV-
a inclusiv, a VIII-a și a XII-a în prima zi de luni a lunii septembrie, iar pentru clasele a V-a 
până la a VII-a inclusiv și a IX-a până la a XI-a inclusiv în a treia zi de luni a lunii septembrie.  

Din partea inițiatorilor, domnul deputat Alin-Gabriel Apostol a precizat că propunerea 
legislativă avea inițial două puncte distincte, unul dintre acestea reglementa începutul vacanței 
intersemestriale în sensul decalării pe zone geografice, iar cel de-al doilea începutul vacanței 
de vară în sensul decalării pe ani de studiu. În urma consultărilor cu Ministerul Educației, a 
renunțat la cel de al doilea punct și propune eliminarea acestuia. Implementarea regională a 
vacanței de vară va atrage dublarea veniturilor operatorilor din sectorul turism și în principal a 
sectorului din industria hotelieră și a serviciilor alimentare, a unităților care pregătesc și servesc 
alimente și băuturi (HoReCa) pe perioada vacanței intersemestriale. Se estimează  creșterea 
încasărilor din turism în zona de cazare, restaurante și alimentație publică precum și al 
agențiilor de turism și turoperatori, al activităților de organizare târguri și evenimente, a 
cheltuielilor medii per turist precum și a creșterii duratei medii de ședere a turiștilor.  Va fi 
posibilă desfășurarea taberelor de schi în zonele turistice montane, care vor contribui la 
energizarea forței de muncă locală în hoteluri și restaurante prin crearea de noi locuri de muncă 
și contribuții la bugetul de stat.  

Doamna secretar de stat Maria Ștefania Manea a menționat că în legislația națională 
actuală nu este reglementată noțiunea de macroregiune. În România, conform Constituției, 
teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe  și județe, nu pe regiuni sau 
macroregiuni. Deși are potențial de a dezvolta sectorul turismului și de a decongestiona 
infrastructura rutieră și hotelieră în anumite perioade ale anului, propunerea nu este fezabilă, 
întrucât este de natură a induce dificultăți în programarea examenelor naționale, a olimpiadelor 
și a concursurilor școlare sau pentru anumite categorii de părinți, precum cei care au mai mulți 
copii de vârste diferite. O asemenea măsură, de începere a cursurilor elevilor în perioade 
diferite, în funcție de clasele în care sunt elevii și de ciclurile de învățământ, ar conduce la 
bulversarea sistemului de învățământ preuniversitar, deoarece consecința principală ar fi 
decalarea examenelor naționale și afectarea mobilității personalului didactic de predare. 
Propunerea legislativă nu vizează interesul elevilor, aceștia fiind chiar afectați în sens negativ. 
Toate măsurile trebuie să fie luate, în așa fel încât interesul elevilor să primeze și nu creșterea 
confortului celor care merg în vacanțe sau să fie stimulat turismul. Turismul poate fi stimulat 
prin acordarea, în continuare, a voucherelor de vacanță, precum și prin alte măsuri și nu prin 
modificarea vacanțelor elevilor. Pct. 1 din textul inițiativei face referire la diferențierea, în 
funcție de nivelul de școlarizare, a datei de începere a anului școlar. Decalarea cu trei săptămâni 
a datei de începere a anului școlar pentru elevii din clasele V-VII și IX-XI reprezintă un 
dezavantaj pentru elevii din aceste clase, întrucât pentru aceștia cursurile vor avansa cu mult 
către luna iulie, perioadă în care temperaturile din sălile de clasă sunt semnificativ mai crescute, 
punând elevii și cadrele didactice în situația de a suporta un disconfort termic accentuat, care 
afectează bunul mers al procesului educațional, întrucât marea majoritate a unităților de 
învățământ preuniversitar din România nu beneficiază de instalații de climatizare. Conform 
art.94 alin. (2) privind exercitarea atribuțiilor de către Ministerul Educației, la lit. r) se 
precizează că acesta „stabilește structura anului școlar”. Structura anului școlar se stabilește 
în urma consultărilor cu partenerii de dialog social, se avizează în Comisia de Dialog Social și 
se pune în aplicare prin ordin al ministrului educației, deci nu poate fi reglementată într-o lege 
organică. Nu sunt precizate soluțiile pentru cadrele didactice care, în acest tip de sistem, ar 
avea un an școlar prelungit și un concediu mai scurt sau pentru profesorii care susțin ore la 
clase din ani diferiți. Ministerul Educației nu susține propunerea legislativă. 
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Domnul Eugen Ilea a precizat că sunt discuții aprinse în cadrul Comisiei de Dialog 
Social atunci când se stabilesc aceste vacanțe intersemestriale, fiecare membru venind cu 
argumente diferite, dar este importantă această consultare. Federația nu consideră oportună 
această inițiativă.  

Domnul Rareș Voicu a menționat că, din perspectiva elevilor, această propunere 
legislativă nu este oportună. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a remarcat că, cei doi inițiatori au afirmat că 
au avut discuții cu Ministerul Educației și au fost susținuți, dar Ministrul are un punct de vedere 
negativ asupra inițiativelor. Este undeva o neconcordanță. Existența discuțiilor cu ministerul 
nu duce automat la susținerea unei inițiative. Ministerul Educației trebuie să susțină interesul 
suprem al elevilor.  

Domnul deputat Florin Piper-Savu a susținut că turismul trebuia stimulat prin acordarea, 
în continuare, a voucherelor de vacanță, precum și prin alte măsuri și nu prin modificarea 
vacanțelor elevilor. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor 
inițiativei legislative.  

Domnii deputați Elena Hărătău, Aurel Nechita și Filip Havârneanu au fost de acord cu 
propunerea de amânare.  

Supusă votului, propunerea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 6 
abțineri. 

 
A urmat dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului 
de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea 
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (PLx. 219/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri privind buna funcționare a examenului național de 
bacalaureat în condiții de pandemie Covid-19, ca urmare a stării de alertă de pe teritoriul 
României, în sensul că, la acest examen, pentru anul școlar 2020-2021, probele de evaluare a 
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a 
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat 
studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor 
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal 
și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. De asemenea, se modifică art.10 
alin.(2) din Legea nr.269/2004, în sensul aprobării și actualizării anuale, prin ordin al 
ministrului educației, a calendarului pentru acordarea sprijinului financiar în vederea stimulării 
achiziționării de calculatoare. 

Doamna secretar de stat Maria Ștefania Manea a susținut inițiativa Guvernului și a 
menționat că, în contextul stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-
COV-2, se impune adoptarea unor prevederi cu privire la modul de desfășurare a cursurilor 
școlare și la modalitatea de susținere de către elevi, în condiții de siguranță, a examenelor 
naționale, programate după încheierea anului școlar 2020 - 2021, respectiv evaluarea națională 
și examenul național de bacalaureat. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea ordonanței.   
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege în 
forma prezentată de inițiator.  
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Ședința a continuat cu discuții asupra propunerii legislative pentru modificarea art.202 
alin. (1) lit. b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Plx. 172/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea art.202 alin.(1) lit. b) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca orice student să aibă acces 
egal și gratuit la bibliotecile universitare, inclusiv Bibliotecile Central-Universitare. 

Doamna Ștefania Maria Manea a precizată că Ministerul Educației susține propunerea 
legislativă.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea inițiativei cu 
amendamente de tehnică legislativă. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul fiscal. (PLx. 186/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero  a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare stabilirea unor măsuri fiscale, precum și modificarea și completarea unor acte 
normative în această materie: Legea nr.227/2015, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.6/2019, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.181/2020, Ordonanța Guvernului nr.39/2015. Proiectul vizează o serie de modificări privind 
impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, reglementări fiscale referitoare la educația 
timpurie, măsuri în domeniul procedurii fiscale, prorogarea termenelor pentru depunerea 
notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și de depunere a cererii de 
restructurare, precum și eșalonarea la plata în forma simplificată a obligațiilor bugetare 
datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au hotărât să emită un aviz favorabil 
asupra proiectul de lege.  

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

nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale (PLx. 208/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero  a menționat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare instituirea unei declarații de regularizare pentru scăderea sumei reprezentând 
cheltuieli cu educația timpurie care depășește impozitul pe profit datorat, în ordine, din 
impozitul pe salarii reținut de contribuabili pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată sau 
din accizele datorate. Modelul, conținutul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației 
de regularizare se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.  

Comisia, cu 13 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită un aviz favorabil asupra 
proiectul de lege. 

 
A urmat dezbaterea asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 
(PLx. 214/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero  a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare introducerea unui nou articol, prin care cei care se vaccinează împotriva 
Covid-19 să beneficieze, la cerere, în ziua vaccinării, de o zi liberă plătită, care nu se include 
în durata concediului de odihnă, în cazul angajaților din sistemul public și privat sau de o zi în 
care sunt scutiți de frecvență, în cazul elevilor și studenților. De aceleași drepturi ar urma să 
beneficieze unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului/persoanei cu dizabilități, în 
ziua vaccinării copilului cu vârsta de până la 18 ani sau a persoanei cu dizabilități cu vârsta de 
până la 26 de ani. 
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 Comisia, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 abțineri, a hotărât să emită un aviz 
favorabil asupra proiectul de lege. 
  

A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx. 223/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020. Astfel, bugetul de stat se diminuează la venituri cu suma de 4.359,4 milioane lei, iar la 
cheltuieli se diminuează cu suma de 366,4 milioane lei creditele de angajament și se majorează 
cu suma de 1.287,6 milioane lei creditele bugetare, urmând ca deficitul să se majoreze cu suma 
de 5.647 milioane lei. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil.  
 
Lucrările au continuat cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE 
privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 (COM(2021)171).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero  a menționat că traficul de persoane este un 
fenomen global, ce există în fiecare țară și în fiecare regiune, fiind nevoie de un răspuns 
cuprinzător. Strategia identifică priorități-cheie pentru combaterea traficul de persoane și 
propune acțiuni concrete, care vor fi dezvoltate cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale, pentru identificarea și stoparea timpurie a traficului de persoane, pentru 
aducerea infractorilor în fața justiției, precum și pentru a proteja victimele și a le ajuta să își 
refacă viața. Prioritățile și acțiunile stabilite în Strategie vor fi puse în aplicare în perioada 
2021-2025. În timpul pandemiei de COVID-19, traficanții au utilizat tot mai des mediul online 
pentru fiecare etapă a traficului. Copiii sunt cei mai expuși riscului de a deveni victime ale 
traficanților care recrutează online. Activitățile de prevenire și de sensibilizare cu privire la 
utilizarea în condiții de siguranță a internetului și a platformelor de comunicare socială ar putea 
contribui suplimentar la reducerea riscului de traficare a copiilor. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil Comunicării.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Finanțelor 
 - Gheorghița Toma - șef serviciu 
 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți: 
 - Eugen Ilea - vicepreședinte 

Din partea Asociației Elevilor din Constanța  
- Ariana Dudună - vicepreședinte 

 -Ariana Cartoafă - vicepreședinte 
 Din partea Consiliului Național al Elevilor 
 - Rareș Voicu - președinte  
 Din partea inițiatorilor 
 - deputat Alin-Gabriel Apostol  
 - senator Ștefan Pălărie. 

 
La ședința Comisiei de marți, 08 iunie 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-

Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel 
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Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru - înlocuită de domnul deputat Michael Gudu, 
Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Brian Cristian, Ognean 
Crîstici, Romulus-Marius Damian, Ionel Dancă, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel 
Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

 
În zilele de miercuri, 9 iunie și joi, 10 iunie  2021, lucrările Comisiei au avut pe ordinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

La ședința Comisiei de miercuri, 09 iunie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel 
Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru, Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, 
Vasile-Aurel Căuş, Ognean Crîstici, Romulus-Marius Damian, Ionel Dancă, Gal Karoly, Elena 
Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Florin Piper-Savu, Ana-Loredana 
Predescu, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Brian Cristian, Marius-Andrei Miftode, 
Dan-Cristian Popescu. 

 
La ședința Comisiei de joi, 10 iunie 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-

Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - 
vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-
Violeta Alexandru, Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Ognean 
Crîstici, Romulus-Marius Damian, Ionel Dancă, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel 
Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Florin Piper-Savu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu 
Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Brian 
Cristian, Marius-Andrei Miftode, Dan-Cristian Popescu. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


