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                        PL-x 356/2021 
   Către  
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază 

de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, trimis 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 
muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ, pentru examinare pe fond, 
în procedură de urgență cu adresa nr. Plx. 356 din 20 septembrie 2021. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE 
Bogdan-Andrei 

TOADER 
Adrian SOLOMON Natalia -Elena 

INTOTERO 
 

    
 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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   PL-x 356/2021 

 
RAPORT COMUN 

 
asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați 

care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi unele măsuri de distribuire a acestora  
 

 În conformitate cu art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia  pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială și 
Comisia pentru învățământ au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgență asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, trimis cu adresa nr. PLx. 356 din 20 
septembrie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 14 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(2) din 
Constituția României, republicată.  
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 Conform prevederilor art. 75 alin.(1)  din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională .  
 La întocmirea prezentului raport comun, Comisia  pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 
pentru învățământ au avut în vedere: 

•   avizul favorabil   al Consiliului Legislativ  ( nr. 512/30.06.2021 ) 
•   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități   ( nr. nr. 4c-  

  13/701/16.11.2021) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele  

  minorităților naționale ( nr. 4c-6/687/29.09.2021) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați ( nr. 

  4c-20/340/28.09.2021) 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi 

cei mai defavorizați care beneficiază  de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările 

ulterioare, în sensul atribuirii Ministerului Educației şi instituţiilor aflate în subordinea 
acestuia (inspectoratele şcolare judeţene și unităţile de învăţământ specifice) a rolului de 
organizaţii partenere ale beneficiarului, respectiv Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor 
Europene, prin Direcţia de Implementare a Programului Operațional de Ajutorarea 
persoanelor Defavorizate (POAD), în scopul implementării eficiente şi de urgenţă odată 
cu începutul anului şcolar 2021-2022, a măsurii POAD, de acordare de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijn educaţional. 
  În acest sens, se propune înlocuirea organizațiilor partenere prevăzute în OUG 

nr.133/2020 (instituția prefectului și administrațiile publice locale, care nu au capacitatea 
administrativă de a gestiona măsuri multiple simultane finanțate în cadrul POAD), cu 
instituțiile aflate în subordinea Ministerului Educației, respectiv, inspectoratele şcolare 
judeţene și unităţile de învăţământ specifice. 
 În conformitate cu prevederile art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele trei comisii 
sesizate în fond  au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 3 
noiembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru învățământ au fost prezenți 24 deputați, din 
totalul de 26 membri ai Comisiei. În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbaterea 
proiectului de lege au participat ca invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de 
stat în cadrul Ministerului Educației și doamna Daniela Badea - director, Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru 
învățământ au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de 
lege în forma adoptată de Senat. 
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Comisia pentru muncă și protecție socială  a dezbătut proiectul de lege în 
ședința din data de 14 decembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru muncă și protecție 
socială  au fost prezenți 19 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. În urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți adoptarea proiectului de lege în forma adoptată 
de Senat. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 
proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt ( fizic și online) din data de 8 
februarie 2022. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență. În conformitate cu 
prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului a participat în  calitate de invitat domnul Kallos 
Zsoltan - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât cu unanimitate de 
voturi adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 
pentru învățământ și Comisia juridică, de disciplină și imunități au hotărât cu 
unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin 

educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 

acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestora, în forma adoptată de Senat. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

VICEPREŞEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE 

Bogdan -Andrei TOADER Adrian SOLOMON Natalia-Elena 
INTOTERO 

SECRETAR SECRETAR SECRETAR 
Christine THELMANN Dan-Constantin 

ȘLINCU 
Laurențiu-Cristinel 

ȚEPELUȘ 
 

 
Șef serviciu 

 Nicoleta Toma 
Consilier parlamentar 

Elena Hrincescu 

 
Consilier parlamentar, 

Sorina Szabo 

 
Șef birou 

 Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar  

Adrian Iacob  
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