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PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 07, 08 și 09 septembrie 2021 
 

Marti, 07 septembrie 2021 
 

Lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra 
proiectelor de lege aflate în portofoliu. 

 
Miercuri, 08 septembrie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 22 de deputați din total de 25 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 3 deputați: 
 - doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru - înlocuită de domnul deputat Ioan Cupșa, 
Grupul parlamentar al PNL 
 - doamna deputat  Elena Hărătău - înlocuită de doamna deputat Cătălina Ciofu, Grupul 
parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Boris Volosatîi - Grupul parlamentar al AUR. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat  
 - Mihai Păunică- director general, Direcția Financiar Contabilitate 
 Din partea Ministerului Culturii  
 - Andras Istavn Demeter - secretar de stat  
 Din partea Asociației Alfabetul Scripor 

- Tudor Paul Scripor - membru fondator  
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 

 -Eugen Ilea - vicepreședinte 
 Din partea Consiliului Național al Elevilor 

- Silviu Morcan - președinte 
 Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România 

- Andreea Păun - Secretar General  
 Din partea Asociației Elevilor Constanța 

- Ariana Dudună - președinte. 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Miercuri, 08 septembrie 2021 

I. AVIZE 

ioana.minzu
Original
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1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. PLx. 272/2021. Aviz. C.D. – 
Cameră decizională.  

2. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii. 
PLx. 278/2021. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a 
României pentru UNESCO. Plx. 284/2021. Aviz. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. RAPOARTE 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 280/2021. 
Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 
pentru transporturi și infrastructură. Procedură de urgență. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației 
naționale nr.1/2011. Plx. 157/2021. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – Prima Cameră 
sesizată.  

6. 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.  

III. DIVERSE 
Joi, 09 septembrie 2021 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
Ședința a debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (PLx. 272/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea și completarea Legii nr.448/2006 în sensul reducerii inegalităților 
și a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, respectiv cu deficiențe de vedere. Doamna 
președinte a explicat că prin acest proiect de lege se dorește accesibilizarea instituțiilor de 
învățământ preșcolar, școlar și universitar pentru persoanele cu dizabilități în general și pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere în special, prin montarea de hărți tactile de orientare 
accesibilă persoanelor nevăzătoare în interiorul clădirilor de învățământ, montarea plăcuțelor 
de orientare și a indicatoare volumetrice cu informație în Braile, elemente de avertizare 
acustică sau tactilă, rampe de acces, sisteme electronice de automatizare, rampe și balustrade, 
mânere și alte dispozitive, precum altele asemenea. Montarea/amplasarea acelorași elemente 
și în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere 
a timpului liber, cât și zonele adiacente acestora. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerul Educației susține 
tot ce este în favoarea învățământului, dar asupra acestei inițiative este oportun să-și exprime 
punctul de vedere Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că există anumite greșeli de redactare în 
conținutul proiectului de lege venit de la Senat. 

Domnul Tudor Paul Scripor  a menționat că inițiativa va fi un ajutor pentru mulți copii 
cu dizabilități din România.  
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Domnul vicepreședinte  Onuț Valeriu Atanasiu și doamna deputat Luminița Barcari au 
susținut inițiativa. 
 Doamna Andreea Păun a susținut extinderea măsurilor și pentru instituțiile pentru 
învățământ superior. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus un aviz favorabil. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a emis un aviz favorabil asupra 
proiectul de lege. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a 
lecturii (PLx. 278/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea Zilei naționale a lecturii în data de 15 februarie. Cu prilejul Zilei 
naționale a lecturii se pot organiza activități culturale, sociale și educaționale prin care se 
evidențiază importanța lecturii, în special în formarea copiilor și tinerilor. În ziua de 15 
februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic împreună cu elevii pot desfășură 
activități de promovare și încurajare a lecturii. Institutul Cultural Român, Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni, ambasadele și consulatele României pot susține financiar și 
logistic realizarea unor programe și proiecte culturale sau educaționale. 
 Doamna deputat Luminița Barcari, inițiator, a menționat că propunerea vine în urma 
nivelului tot mai scăzut de consum de carte din România. Conform unui sondaj realizat de 
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie în 2018, doar 16% dintre români susțin că citesc 
cărți lunar, în timp ce 35% declară că nu au citit niciodată o carte. Un alt studiu arată că românii 
dedică doar cinci minute pe zi cititului. 
 Domnul secretar de stat Andras Istvan Demeter a menționat că Ministerul Culturii 
susține inițiativa, care instituie un cadru pentru derularea de activități pentru încurajarea 
lecturii, drept catalizator pentru o societate dezvoltată și educată. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil asupra 
proiectul de lege. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO (Plx. 284/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru 
UNESCO, în sensul reorganizării Comisiei care funcționează în prezent potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României 
pentru UNESCO, cu modificările și completările ulterioare, ca autoritate administrativă 
autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. 
 Domnul secretar de stat Andras Istvan Demeter a precizată că, în mod direct, inițiativa 
nu intră în sfera de competență a Ministerului Culturii. Inițiativa așa cum a fost formulată 
încalcă Constituția UNESCO. În conformitate cu recomandările UNESCO, comisiile naționale 
trebuie să fie interministeriale, UNESCO lucrând la un nivel interguvernamental. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa. Având în vedere obiectivele Comisiei Naționale a României pentru 
UNESCO, nu se justifică preluarea acesteia de către Parlament, întrucât competențele 
domeniului țin de Ministerul Educației. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a ținut să atenționeze asupra faptul că  organismele 
internaționale au statutul lor, pe care îl acceptăm odată cu aderarea la UNESCO. Dacă în acest 
statut se prevedere că organismul național trebuie să fie parte a executivului, atunci el nu poate 
face parte din legislativ. În consecință, a propus un aviz negativ. 
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Comisia, cu 11 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, a hotărât să emită un aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 

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

nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx. 
280/2021). 

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, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul decontării navetei elevilor care nu sunt 
școlarizați în localitatea de domiciliu, respectiv transportul acestora de la domiciliu la unitatea 
de învățământ preuniversitar pe durata cursurilor școlare. Doamna președinte a explicat că 
decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul Ministerului Educației, pe bază de documente 
justificative, prin inspectoratele școlare județene/ISMB și unitățile de învățământ 
preuniversitar și nu privesc transportul local al elevilor sau oricare altă formă. Mecanismul de 
decontare va fi reglementat prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut inițiativa și a prezentat amendamente. A 
rugat reprezentantul Ministerului să urmărească decontarea cheltuielilor de transport elevilor 
de la începutul acestui an, deoarece în anumite unități de învățământ, transportul elevilor nu a 
fost pană acum plătit.  

Domnul vicepreședinte Valeriu Atanasiu Onuț a susținut amendamentele domnului 
vicepreședinte și a precizat că Avocatul Poporului a depus o sesizare de neconstituționalitate 
cu privire la această ordonanță de urgență. Drept urmare, a propus amânarea dezbaterilor.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit de termenul constituțional, otiv 
pentru care nu poate fi amânată. A menționat că acest proiect de lege a mai fost dezbătut de 
două ori în Comisie. 

Domnul Silviu Morcan a menționat că problematica decontării transportului este una 
veche, cu deficiențe legislative, al cărui impact poate fi și abandonul școlar. Forma actuală a 
ordonanței nu este una favorabilă pentru elevi, de aceea au propus o serie de observații pe text. 
Elevii doresc să se renunțe la decont, deoarece există numeroase familii care nu își permit acest 
efort financiar, chiar dacă ulterior li se decontează suma dată. Se dorește ca și procedura de 
aplicare a legii să fie mai clară. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea și domnul director general Mihai 
Păunică au precizat că Ministerul Educației susține ordonanța, aceasta fiind soluția găsită la 
acest moment pentru a se putea deconta naveta. Ministerul Educației poate doar să verifice 
dacă, până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021, sunt plătite 
sumele necesare decontării transportului elevilor, deoarece aceste plăți sunt efectuate de la 
bugetul de stat prin transfer către unitățile administrative teritoriale, așadar nu intra în 
competența Ministerului. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că familiile cu mai mulți copii, 
cu venituri mici, sunt nevoite să asigure transportul copiilor la școală din buzunarul propriu.  

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a spus că părinții au formulat o singură obiecție 
asupra ordonanței legată de decontare. Această nu ar trebui făcută prin intermediul părinților, 
care să aștepte să primească înapoi banii, ci la nivelul autorităților locale și unitate școlară. Este 
cunoscut faptul că sunt multe restanțe la plata acestor decontări pe baza vechii legislații.  

Domnul deputat Gál Károly a semnalat o altă problemă: analizând tarifele stipulate în 
ordonanță, după discuțiile cu transportatorii, s-ar ajunge la o decontare de 60% din valoarea 
reală a abonamentului, deci unii părinți nu vor primi înapoi banii integral. A susținut ordonanța, 
în sensul că deblochează o situație gravă de neachitare a plății transportului, ceea ce afectează 
și agenții economici, transportatorii, dar aceasta are carențe care trebuie lămurite. 
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Domnul director general Mihai Păunică a precizat că tarifele au fost modificate, 
existând o creștere substanțială a acestora pe distanțele de până la 42 km, față de ce exista pe 
vechea legislație, acestea fiind acoperitoare pentru deplasările pe distanța efectuată în general.  

Domnul deputat Filip Havârneanu a menționat că este greu de luat o decizie înaintea 
pronunțării Curții Constituționale a României și a susținut amânarea dezbaterilor.   

S-a trecut la dezbaterea pe articole și amendamentele depuse, unele fiind admise, altele 
respinse. 

Comisia, cu 8 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 5 abțineri, a hotărât să adopte un 
raport preliminar de respingere asupra proiectului de lege. 

 
În continuare s-a dezbătut propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 157/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea articolului 58 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul accesării unor noi surse de 
finanțare pentru implementarea programului „Școala după școală” în cât mai multe comunități, 
precum fonduri externe nerambursabile, fonduri locale, în limita sumelor alocate cu această 
destinație, sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv părinții/reprezentanții 
legali/desemnați ai copiilor. A amintit că a fost transmis din partea Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului un raport preliminar de respingere. 

Domnul deputat Beniamin Todosiu, inițiator, a explicat că prin propunerea legislativă 
se dorește implicarea autorităților locale în finanțarea de programe “Școala după școală” în 
comunitățile locale și să se acorde posibilitatea finanțării persoanelor fizice sau juridice prin 
contracte de sponsorizare.  

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a menționat că există baza legală primară și o 
metodologie la nivelul Ministerului Educației, care prevede cum se organizează programul 
“Școala după școală”, inițiativă fiind o suprareglementare. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a anunțat că Ministerul nu susține 
propunerea legislativă în forma propusă de inițiatori. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că este suprareglementare. 
În multe unități școlare funcționează acest program în momentul de față, dar a introduce 
obligativitatea acestora și pe banii părinților, este cam mult. Grupul PNL nu susține această 
inițiativă. 

Comisia, cu 4 voturi pentru adoptare și 15 voturi împotrivă, a hotărât să emită un raport 
preliminar de respingere asupra inițiativei legislative. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă 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 
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. Cele patru macroregiuni vor fi definite în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților 
teritoriale de statistică (NUTS). Inițiativa a mai fost dezbătută în Comisie. 

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea și domnul Silviu Morcan au precizat că nu susțin 
inițiativa. 
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Domnul deputat Alin Apostol, inițiator, a explicat beneficiul major al acestei inițiative 
în sprijinul turismului, economiei României. 

Domnul deputat Ioan Cupșa s-a arătat surprins de intervenția inițiatorului propunerii în 
discuție, argumentând că modificările legislative ar trebui să aducă în primul rând beneficii 
învățământului românesc, nu turismului.  

Comisia, cu 3 voturi pentru adoptare, 11 voturi împotrivă și 4 abțineri a hotărât să emită 
un raport de respingere asupra propunerii legislative. 

 
La punctul III Diverse, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a anunțat că, în ultima 

săptămână, s-au înregistrat la Comisie un număr de 150 memorii din partea părinților care 
doresc în principal eliminarea purtării măștii de protecție în unitățile de învățământ, să nu se 
vaccineze copiii sub 18 ani, să nu se întrerupă școala cu prezență fizică indiferent de incidență. 

De asemenea, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a anunțat că s-a primit o 
invitație din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în vederea 
realizării unei întrevederi și a unei vizite. A rugat să se analizeze și să se stabilească o dată 
posibilă și o listă de participanți. 

 
 În ziua de joi, 09 septembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


