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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 23 februarie 2021 
Nr. 4C-11/516 

PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 16, 17 și 18 februarie 2021 

 
Marți, 16 februarie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei,  fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 
           - doamna deputat Oana-Gianina Bulai  - Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  

- Ioana Lazăr - secretar general 
Din partea Ministerului Apărării Naționale 
- Marius Bălu - secretar de stat 
- lt.col. Florin Bucur - director general 
- Ionel Anghelina - director 
Din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
- Vasilica Baciu- director, Direcția pentru servicii comunitare de utilități publice și 

parcuri industriale 
 Din partea Secretariatului de Stat pentru Culte 

- Victor Opaschi - secretar de stat 
 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 

- Eugen Ilea - vicepreședinte  
 Din partea Consiliului Național al Elevilor 

- Rareș Voicu - președinte 
Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România 
- Horia Onița - președinte 
Din partea inițiatorilor: 
- deputat Nicolae Georgescu. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 16 februarie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx. 78/2021. Raport. Termen: 17 
februarie 2021 C.D. – Primă Cameră sesizată.  

2. Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 
''Timotheus'' din București. PLx. 89/2021. Raport. C.D. – Cameră decizională.  
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3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 
sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. PLx. 520/2020. 
Procedură de urgență. Raport. C.D. – Cameră decizională.  

4. Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 
PLx. 317/2019. Raport. C.D. – Cameră decizională.  

5. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 3 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 87 din 28 ianuarie 2021. PLx. 306/2020/2021. Raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine public și siguranță națională și Comisia pentru constituționalitate. C.D. 
- Primă Cameră sesizată.  

6. Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din 
învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat. PLx. 596/2019. Raport 
comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – Cameră 
decizională.  

7. Proiect de Lege 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. 394/2019. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură și industrie alimentară. C.D. - Cameră decizională.  

8. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind 
drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a 
rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, 
precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii 
Președintelui României. Plx. 386/2018/2019. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

II. AVIZE 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2020 

privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii. 
PLx. 97/2021. Procedură de urgență. Aviz. C.D. – Cameră decizională.  

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2020 
privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative. 
PLx. 95/2021. Procedură de urgență. Aviz. C.D. – Cameră decizională.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 17 februarie și joi, 18 februarie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

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

președintele Comisiei. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus modificarea ordinii de zi în sensul 

amânării dezbaterii PLx. 596/2019, ca urmare a solicitării venite din partea Asociației 
Patronale Române din Industria Laptelui și a Asociației de Părinți din Învățământul 
Preuniversitar, și a PLx. 394/2019, ca urmare a solicitării venite din partea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". 

Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți.  
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 
78/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și modificarea unor prevederi legale din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.171/2020 privind modificarea și completarea art.58 
din Legea educației naționale nr.1/2011. Intervențiile legislative vizează instituirea unor 
măsuri pe cale de excepție pentru anul școlar 2020-2021, respectiv demararea și 
implementarea unui program național pilot de tip „Școală după școală‟, adresat elevilor aflați 
în risc de părăsire timpurie a școlii, mai ales pentru elevii care nu au avut acces la activitățile 
educaționale desfășurate în sistem online, dar și pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, precum și extinderea activității cu elevii din programul național pilot de tip 
„Școală după școală‟ pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. În acest sens, se acordă 
unităților de învățământ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, pentru fiecare 
elev înscris în programul național pilot de tip „Școală după școală‟, destinat acoperirii 
costurilor organizării și participării elevilor la activități de educație remedială. Această 
măsură, limitată în timp ca aplicabilitate, are scopul de a pune în corelare cheltuielile 
generate de implementarea programului „Școală după școală‟ și resursele financiare 
existente. 
 Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.6/2021 vizează modificarea dispozițiilor art.58 din Legea educației naționale care 
reglementează programul „Școală după școală” și modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 171/2020 pentru armonizarea cu modificările care se aduc la art. 58. 
Contextul în care a fost emisă această ordonanță este unul special. Învățarea online care a fost 
impusă în contextul pandemic pe care îl traversăm a produs consecințe negative în ceea ce 
privește procesul de învățare. Cursurile care presupun prezența fizică s-au desfășurat în regim 
online, astfel încât competențele care trebuiau dobândite de către elevi și exercitarea 
obligației statului român de a asigura dreptul la învățătură conduc la măsuri speciale -
activități remediale. Acestea presupun sprijinirea elevilor care provin din medii defavorizate, 
dar nu numai, care nu au acumulat materia de studiu. În prezent, Ministerul Educației 
lucrează la elaborarea unui ghidul ce vizează punerea în aplicare a acestor măsuri. 
 Domnul Eugen Ilea, vicepreședintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a 
susținut că este nevoie de aceste activități remediale. 
 Domnul Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, a susținut 
ordonanța și a propus ca participarea la aceste activități remediale să nu fie un act unilateral 
din partea școlii, ci să fie convenită cu părinții și elevii, întrucât sunt alocați destul de mulți 
bani pentru acest proiect. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea ordonanței. 
Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a întrebat dacă activitățile remediale propuse 

în cadrul programului „Școală după școală” se vor desfășura fizic sau se vor desfășura online, 
afirmând că în momentul actual elevii desfășoară activități online și ar fi o anomalie ca la 
acest program să participe fizic. 

Domnul deputat Florin Piper-Savu a afirmat că este foarte bun programul, se extinde 
și la nivel gimnazial, adăugând că trebuie luate aceleași măsuri și pentru elevii de liceu. 
 Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că este esențial ca activitățile de tip 
remedial „Școală după școală” să se desfășoare cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea 
măsurilor de protecție sanitară, întrucât prin aceste activități se urmărește recuperarea 
informațiilor care s-au pierdut prin învățarea online. În ceea ce privește activitățile remediale 



4 
 

pentru liceu, acestea vor fi desfășurate și susținute prin proiectul ROSE, proiect încheiat cu 
Banca Mondială, astfel încât va fi acoperită și componenta de liceu. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, un 
raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma 
adoptată de Senat. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege privind înființarea Institutului 

Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București (PLx. 89/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheusˮ din 
București. Potrivit expunerii de motive, Institutul devine o instituție de învățământ superior, 
persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de 
învățământ. 

Domnul secretar de stat Victor Opaschi a menționat că susține adoptarea proiectul de 
Lege, care este de altfel singura instituție de învățământ superior ce asigură pregătirea 
personalului de cult pentru această biserică. 
 Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educației susține 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, un 
raport de adoptare a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 
 S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (PLx. 
520/2020). 

Domnul deputat Nicolae Georgescu, în calitate de inițiator, a menționat că sunt mulți 
copii care nu au avut acces la educație. În momentul în care s-a trecut de la sistemul clasic la 
sistemul online au fost afectați elevii care veneau din medii defavorizate. Prin această 
inițiativă se solicită actualizarea legii, astfel încât să ofere posibilitatea unui număr însemnat 
de copii din medii defavorizate să poată să își achiziționeze un calculator, tabletă sau un alt 
dispozitiv care să îi ajute în desfășurarea cursurilor în mediul online.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Ministerul Finanțelor a 
transmis un punct de vedere negativ cu privire la această inițiativă legislativă. 

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru a precizat că fondul de rezervă la 
care se face trimitere în proiectul de lege este destinat altor situații. Anul trecut achiziția de 
device-uri a fost o prioritate pentru Ministerul Educației, înregistrându-se un record istoric în 
ultimii 30 de ani în ceea ce privește achiziția de device-uri. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a susținut că acest proiect de lege care vine în 
ajutorul copiilor, cu mențiunea că educația este o prioritate națională, iar achiziția de device-
uri a fost într-un număr insuficient pentru toți elevii din medii defavorizate. La nivelul celor 
41 de județe ale țării, dintr-o evidență realizată în anul 2020, reiese faptul ca peste 68.000 de 
elevi din învățământul primar și gimnazial nu aveau acces la niciun dispozitiv care să le fi 
asigurat participarea la activitățile didactice din mediul online. 

Domnul deputat Valeriu Onuț Atanasiu a afirmat că în cadrul inspectoratelor școlare 
au fost depuse proiecte privind achiziționarea de dispozitive atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori. A amintit de existența proiectului ROSE prin care orice școală înscrisă în proiect 
putea să direcționeze sume de bani pentru cumpărarea de device-uri tocmai pentru elevii care 
nu aveau posibilități și găsirea soluțiilor pentru zonele fără acces la internet. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a susținut adoptarea proiectului de Lege. 
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Doamna deputat Ana-Loredana Predescu a susținut acest proiect de Lege și a adăugat 
că 32% din elevii înscriși în învățământul universitar din România nu aveau anul trecut acces 
la un dispozitiv funcțional. 

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a susținut proiectul de Lege.  
Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a precizat că în programul „Școala de 

acasă” deja au fost alocați bani din bugetul Ministerului Educației pentru alocarea de 
calculatoare și nu este posibil un alt efort financiar. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un raport de respingere asupra 
proiectului de Lege și a menționat că această inițiativă ar putea fi regândită într-un proiect 
care ar viza, în perspectivă, rezolvarea acestei probleme, care să se refere la persoane fizice, 
nu instituționale. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a afirmat că această inițiativă nu este oportună în 
acest moment și nu aduce un beneficiu direct procesului de învățământ. Până în prezent a fost 
susținut accesul la educație prin programul ROSE fiind achiziționate instrumentele necesare 
desfășurării învățământului la distanță. 

Domnul Horia Onița, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din 
România, a sugerat că trebuie regândită întreaga dinamică a educației pentru a oferi sprijin 
real tuturor studenților pentru acces la o educație superioară digitală și a menționat că studiile 
ANOSR făcute pe un eșantion reprezentativ demonstrează că discrepanțele în educație au 
fost mărite nu doar în învățământul preuniversitar, ci și în învățământul superior, iar elevii cu 
probleme de acces au obținut rezultate sub medie. 

Supusă votului, propunerea de raport de respingere a întrunit 11 voturi pentru 
respingere, 9 voturi împotriva respingerii și 3 abțineri. Având în vedere rezultatul votului, s-a 
supus votului raportul de adoptare, care a întrunit 9 voturi pentru, 11 voturi împotriva 
adoptării și 3 abțineri. 

Pe cale de consecință, s-a amânat dezbaterea proiectului de lege. 
 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind  modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (PLx. 317/2019). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 în 
sensul introducerii posibilității de acordare a unei mese gratuite elevilor înscriși în 
învățământul profesional și tehnic cu durata de 3 ani și prin intermediul serviciilor de 
catering, nu numai prin intermediul cantinelor școlare, cum este în prezent. A adăugat că 
acești elevi pot beneficia de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare, 
acoperirea acestor cheltuieli fiind asigurată din bugetele locale sau din cele ale consiliilor 
județene, conform Legii nr.90/2017.  

Doamna director Vasilica Baciu a afirmat că Ministerul Dezvoltării susține proiectul 
de act normativ cu o observație în ceea ce privește obligația de a aloca sumele de la bugetele 
locale.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că pentru acest proiect de lege 
există un punct de vedere negativ din partea Ministerului Finanțelor. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus un raport de respingere asupra 
proiectului de lege. A menționat că soluția pentru finanțare o reprezintă fondurile europene, 
nu bugetul limitat al autorităților locale și a propus ca proiectul să fie finanțat prin programul 
„Școala pentru toți”. 

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru a propus amânarea dezbaterii 
proiectului de lege pentru două săptămâni. 
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Supusă votului, propunerea de amânare a fost adoptată cu 22 voturi pentru și un vot 
împotrivă. 

 
S-a continuat cu Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ca urmare 
a Deciziei Curții Constituționale nr. 3 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 87 din 28 ianuarie 2021 (PLx. 306/2020/2021). 

Domnul secretar de stat Marius Bălu a susținut adoptarea ordonanței în forma 
prezentată. 

Domnul deputat Andrei Miftode a propus amânarea proiectului de lege pentru o 
analiză amănunțită. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost adoptată cu 8 voturi pentru, 1 împotrivă 
și 5 abțineri. 

 
A urmat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 

privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de 
organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calității educației, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii 
Președintelui României (Plx. 386/2018/2019). 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a propus amânarea proiectului de lege pentru ca 
Ministerul Educației să elaboreze și să transmită amendamentele necesare punerii în acord a 
textului cu Cererea de reexaminare și cu reglementările în vigoare, adoptate după intrarea în 
vigoare a ordonanței. 

Domnul vicepreședinte Szabo a susținut propunerea de amânare. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
 
Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri în domeniul agriculturii (PLx. 97/2021). 

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru a propus un aviz favorabil. 
Comisia, cu 12 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri, a adoptat un aviz favorabil. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în 
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte 
normative (PLx. 95/2021). 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației susține 
proiectul de lege. 

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru a propus adoptarea ordonanței. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil. 
 
În zilele de miercuri, 17 februarie și joi, 18 februarie 2021, 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 


