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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 30, 31 martie și 01 aprilie 2021 
 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 30 martie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea 
calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019. PLx. 127/2021. 
Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 79/2021. Raport. CD – Primă Cameră sesizată.  

3. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog. PLx.210/2020. 
Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 31 martie și joi, 01 aprilie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marți, 30 martie 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 proiectul de Lege privind acceptarea Convenţiei globale 

pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019 (PLx. 127/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din 
învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019. Scopul Convenţiei a fost acela 
de a facilita mobilitatea la nivel global, cooperarea internaţională, promovarea calităţii 
învăţământului şi utilizarea optimă a resurselor educaţionale şi umane. Convenţia urmăreşte 
stabilirea unor principii generale de recunoaştere pentru accesul la continuarea de studii, la 
care se adaugă referiri generale la recunoaşterea în scopul accesului la piaţa forţei de muncă. 
De asemenea, proiectul de act normativ include principii cu privire la drepturile și obligațiile 
solicitanților pentru recunoașterea studiilor și a autorităților competente în recunoașterea 
studiilor, cât și obligația dezvoltării unor proceduri transparente, corecte și nediscriminatorii; 
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sunt prevăzute, printre altele, dispoziții privind definirea termenilor specifici, obiective, 
principii de bază, recunoașterea clarificărilor care dau acces la învățământul superior, 
recunoașterea studiilor parțiale și a învățării anterioare, informații privind evaluarea studiilor 
și recunoașterea, rolul centrelor naționale de recunoaștere. În prezent, recunoaşterea academică 
a studiilor se realizează conform legislaţiilor naţionale care respectă convenţiile şi bunele 
practici internaţionale în materie. Recunoaşterea profesională este reglementată de Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuită, transpusă în legislaţiile 
statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte calificările europene care dau acces 
la o profesie reglementată într-un stat membru, iar, pentru recunoaşterea calificărilor din statele 
terţe, se aplică recunoaşterea în baza Directivei în funcţie de statutul cetăţeanului terţ care 
doreşte să acceseze Piaţa internă. Întrucât, potrivit uzanţelor internaţionale, Convenţia nu a fost 
semnată de Partea română, ca modalitate pentru exprimarea consimţământului de a deveni 
parte la Convenţie, se utilizează acceptarea; ratificarea nu este posibilă în cazul tratatelor care 
nu au fost semnate, iar aderarea nu este adecvată întrucât e rezervată statelor care nu sunt 
membre UNESCO, dar sunt invitate să devină Părţi. 

Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a menționat că adoptarea acestui text 
va permite crearea unui cadru normativ internațional, ce va facilita mobilitatea academică și 
profesională și va sta la baza dezvoltării legislației naționale.  

Domnul Adrian Iordache a facut câteva precizări referitoare la Convenție: se urmăreşte 
stabilirea unor principii generale de recunoaştere pentru continuarea studiilor, la care se adaugă 
referiri generale privind recunoaşterea în scopul accesului la piaţa forţei de muncă; include 
principii cu privire la drepturile și obligațiile solicitanților și a autorităților competente în 
recunoașterea studiilor; vizează dezvoltarea unor procedure transparente, corecte și 
nediscriminatorii, prin definirea termenilor specifici, obiective, principii de bază, 
recunoașterea calificărilor care dau acces la învățământul superior, recunoașterea studiilor 
parțiale și a învățării anterioare; informații privind evaluarea studiilor și rolul centrelor 
naționale de recunoaștere. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea proiectului de lege. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport preliminar 

de adoptare. 
 
În continuare s-a dezbătut propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 79/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, se dorește ca elevii din învățământul primar și 
secundar care frecventează cursurile unei unități de învățământ de stat, particulare și 
confesionale autorizate/acreditate, să fie scutiți de la plata tarifelor pentru transportul public 
local, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la finalizarea studiilor secundare. În 
municipiile și orașele cu mai mult de 50.000 de locuitori, elevii din învățământul primar și 
secundar care frecventează cursurile unei unități de învățământ de stat, particulare și 
confesionale autorizate/acreditate beneficiază de transport specializat de tipul curse școlare, 
pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ. 

Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău, în calitate de inițiator, a menționat că 
inițiativa urmărește două aspecte: unul dintre ele este parțial rezolvată deoarece Guvernul 
României are deja în dezbatere publică o ordonanță ce vizează transportul public gratuit al 
elevilor până la vârsta de 26 de ani, motiv pentru care a propus un amendament de eliminare a 
alin.(10), iar al doilea aspect vizează introducerea unui transport specializat de tipul curse 
școlare pentru localitățile de peste 50.000 de locuitori. A propus un amendament de modificare 
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a alin. (11). Această măsură este adresată în special familiilor cu copiii în clasele primare și se 
aplică în unele localități. Obiectivele urmărite sunt: sprijinirea familiilor tinere și de vârste 
medii, siguranța copiiilor, degrevarea traficului de automobile din centrul orașelor și, implicit, 
reducerea poluării, redarea centrelor orașelor părinților și copiilor prin eliberarea lor de 
automobile, timp câștigat de părinți, creșterea calității vieții, parteneriate între școli-primării-
societățile de transport public.  

Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a menționat că prevedile legale în 
vigoare asigură un cadru legislativ mai larg decât conținutul inițiativei, în sensul în care toți 
elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitatea transportului local rutier, 
naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul 
anului calendaristic, precum și între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt școlarizați, 
pe durata cursurilor. Mai mult, prin modificările propuse s-ar crea paralelism legislativ, un 
cadru legal confuz, fiind afectată siguranța raporturilor juridice existente între elevi, unitatea 
de învățământ preuniversitar și operatorii de transport, iar în același timp s-ar da naștere la 
situații discriminatorii între elevi, prin raportare la nivelul de învățământ pe care îl frecventează 
sau la domiciliul acestora. Inițiativa legislativă nu cuprinde reglementări referitoare la 
mecanismele de finanțare, deși are implicații asupra bugetului de stat, fiind obligatorie 
solicitarea unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. 
(1) din Constituția României, republicată. Ministerul Educației nu susține propunerea 
legislativă. 

Domnul deputat Florin Piper-Savu a întrebat de ce se aplică doar pentru orașele și 
municipiile cu mai mult de 50.000 de locuitori, creându-se astfel discriminare.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus amânarea dezbaterilor deoarece 
nu este precizată sursa de finanțare pentru acest tip de proiect.   

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a întrebat dacă nu s-ar putea propune prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) susținerea acestui proiect, astfel încât toate 
școlile din România să primească autobuze ecologice, care sunt perfect eligibile prin aceste 
program. 

Domnul Eugen Ilea, vicepreședinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a 
propus colaborarea cu consiliile locale și consiliile județene pentru a susține financiar această 
facilitate.  

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a susținut propunerea de amânare a 
dezbaterilor.  

Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău a reamintit că acest tip de transport 
specializat se face în parteneriat cu compania locală de transport public. În ceea ce privește 
PNRR a precizat că au existat dezbateri pentru achiziționarea de microbuze pentru 
administrațiile locale, o parte din ele putând fi folosite pentru transportul școlar. În general, 
cele mai mari probleme apar în orașele mari și în aglomerațiile urbane mari, întrucât în orașele 
mici școlile sunt mai aproape si deplasarea este mai ușoară, motiv pentru care acest proiect de 
lege ar trebui implementat pentru început în orașele mai mai mari unde deja există o aglomerare 
și orașele sunt blocate din acest punct de vedere. 

Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a menționat că asigurarea transportului 
elevilor este o componentă esențială în reducerea abandonului școlar și a susținut propunerea 
de amânare a proiectului de lege pentru a pune în acord atât baza legală cât și toate 
amendamentele depuse. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat amânarea proiectului de 
lege pentru două săptămâni. 
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A urmat dezbaterea asupra proiectului de Lege privind organizarea și exercitarea 
profesiei de etolog (PLx.210/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare crearea cadrului juridic necesar exercitării profesiei de etolog. Etologul este 
acea persoană care studiază comportamentul, modul de viață al animalelor și plantelor din 
punctul de vedere al dinamicii lor, urmărind interacțiunile dintre indivizi în cadrul aceleiași 
specii sau populații. Conform inițiativei, profesia de etolog se exercită, pe teritoriul României, 
în ariile naturale protejate, precum parcuri naturale, parcuri naționale, rezervații naturale și 
altele asemenea, în instituții care gestionează ariile naturale protejate, în instituții care au ca 
obiect de activitate protecția și conservarea mediului, universități și institute de cercetare, cu 
scopul susținerii activităților din domeniul comportamentului animalelor în raport cu mediul 
lor de viață, respectiv cu omul și cu societatea umană. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a precizat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa legislativă, din următoarele considerente: ocupația de etolog nu este 
menționată în Clasificarea ocupațiilor din România (COR); formarea care conduce la 
exercitarea profesiei poate fi atât în psihologie, ecologie, biologie, specializări universitare cu 
rezultate ale învățării și competențe diferite, conform Registrului Național al Calificărilor din 
Învățământul Superior; pentru predictibilitatea normelor, se impune inserarea unor prevederi 
prin care să se stabilească, în mod expres, dacă profesia de etolog și cea de bioinginer medical 
sunt distincte, dacă obiectele lor de activitate se suprapun sau dacă se dorește înlocuirea 
profesiei de bioinginer medical cu cea de etolog. În cuprinsul proiectului sunt situații în care 
se face referire la profesia de „bioinginer medical” și nu la cea de „etolog” (ex. art. 16 alin. 
(4)). În prezent, profesia de „bioinginer medical” este prevăzută în COR, având codul 226904. 
Referitor la actul european invocat, acesta nu mai este în vigoare, fiind abrogat prin Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. Totodată, definirea noțiunii „drept câștigat” în actul 
european invocat în text se aplica, în mod expres, medicilor și nu altor profesii. Inițiativa 
legislativă nu oferă o justificare temeinică, în conformitate cu legislația obligatorie a Uniunii 
Europene transpusă în România, privind reglementarea unei astfel de profesii. Această 
justificare se realizează numai prin efectuarea testului de proporționalitate aferent prevăzut la 
art. 7 din Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării 
unor noi reglementări referitoare la profesii. 
 Domnul deputat Cristian Brian a propus amendarea textului și a menționat că, în urma 
unor erori, s-a strecurat termenul ”bioinginer” în loc de ”etolog”. A propus ca art.7 alin (2) să 
se abroge în totalitate, iar art.16 alin (4) să se modifice.   

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a precizat că trebuie stabilită o definiție clară a 
noțiunii de etolog în textul legii. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus respingerea inițiativei.  
 Comisia, cu 15 voturi pentru respingere, 4 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptat 
un raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul II - Diverse, domnul Rareș Voicu a prezentat un material inițiat de către 
elevii din România, care expune principalele probleme din sistemul educațional la momentul 
actual și propune soluții pentru acesta, opinii ce pot fi de ajutor în activitatea parlamentară, 
pentru interesul superior al cetățenilor. 
 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a adus în discuție posibilitatea realizării unor 
deplasări, în toate județele țării, pentru a dezbate și analiza care este cel mai oportun conținut 
al planurilor cadru. În urma dezbaterii în Comisie a evenimentului „Curriculum modern 
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pentru o Românie educată”, unde s-au analizat aspecte privind planul cadru pentru 
învățământul liceal, una dintre concluziile discuțiilor a fost necesitatea unei consultări cât mai 
ample, cu parteneri reprezentativi din toate domeniile conexe. 

Domnul deputat Ionel Dancă a explicat că nu se poate avea un punct de vedere asupra 
propunerii deoarece lipsește descrierea acestui proiect, nu se cunosc obiectivele și sursele de 
finanțare, sunt multe necunoscute și neclarități privind modul de desfășurare. Mai mult, 
pandemia nu permite astfel de întruniri și deplasări.  

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a menționat că astfel întruniri ar fi binevenite și a 
dat asigurări cu privire la implicarea părinților, prin reprezentanții Federației din județe. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a explicat că planurile cadru ar fi trebuit fi 
aprobate în acest an calendaristic. A amintit că în data 27 ianuarie 2021, Comisia pentru 
învățământ din Camera Deputaților și Comisia pentru învățământ, tineret și sport din Senat au 
organizat o dezbatere la care au participat deputați și senatori, membri ai celor două comisii, 
reprezentanți ai Ministerului Educației, ai grupurilor de lucru și ai Comisiei de validare, care 
au contribuit la elaborarea propunerilor acestor planuri cadru, reprezentanți ai Patriarhiei 
Române și ai Academiei Române, cadre didactice din învățământul universitar și 
preuniversitar, reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, ai federațiilor de părinți și elevi și 
ai organizațiilor nonguvernamentale din domeniul educației. Demersul propus ar veni în 
sprijinul Ministerului pentru a ajuta la finalizarea și adoptarea planurilor-cadru, aportul decisiv 
fiind cel al specialiștilor care au contribuit la elaborarea acestora. În ceea ce privește partea de 
cheltuieli, se va face o solicitare către Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru a se 
pune la dispoziție un microbuz pentru transport, dar se poate utiliza și  indemnizația lunară. 
Aceste dezbateri vor avea loc cu respectarea normelor legale în vigoare.  
 Doamna deputat Violeta Alexandru a precizat că situația sanitară actuală și problemele 
economice grave prin care România trece nu permit aceste deplasări, cu atât mai mult din bani 
publici. Fiecare parlamentar poate gestiona consultări la nivel local, dacă consideră că sunt 
oportune, nefiind nevoie de implicarea Comisiei. Nu este oportun să se angajeze Camera 
Deputaților în a sprijini financiar aceste cheltuieli privind deplasările în țară.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că aceste deplasări nu sunt 
obligatorii, fiecare membru al comisiei putând să aleagă dacă găsește oportun să poată avea 
loc. 
 Doamna deputat Luminița Barcari a menționat că a coordonat echipa de lucru pentru 
realizarea celor trei variante de planuri cadru, care au fost lansate în dezbatere publică în luna 
august 2020. Au avut loc consultări, chiar dacă nu în format fizic, dar fiecare unitate de 
învățământ, prin inspectoratele școlare a putut transmite către minister, dacă a dorit, propuneri 
de modificare a planurilor cadru. Doar Ministerul Educației, ca autoritate cu atribuții în 
domeniu, este îndreptățit să realizeze, dacă consideră necesar, consultări publice, iar membrii 
Comisiei pentru învățământ pot fi invitați.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Ministerul va fi consulat cu 
privire la organizarea acestor dezbateri. 
 Domnul deputat  Vasile-Aurel Căuş a menționat că această propunere nu poate fi 
subiectul unei ședințe de comisie, nu se pot da sarcini parlamentarilor privind activitatea 
fiecăruia în teritoriu. Motivul pentru care s-a amânat actualizarea planurilor cadru a fost generat 
tocmai de faptul că s-au adunat mii de observații din partea elevilor, a asociațiilor de părinți, 
din partea cadrelor didactice care predau la toate nivelurile de învățământ. Așadar, informații 
noi nu au cum să mai intervină.  
 Doamna deputat Violeta Alexandru a precizat că dorește să se supună la vot, pentru că 
nu este de acord cu angajarea Comisiei într-un astfel de demers, pe care îl consideră campanie 
electorală.  



6 
 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a explicat că este doar o propunere, nu are 
ce să supună la vot la acest moment. 
   
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Marina Manea - secretar de stat 
 Din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

- Adrian Iordache - șef serviciu. 
 Din partea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

- Vali Baciu - director 
 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți  

- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea inițiatorilor  

- deputat Robert-Ionatan Sighiartău. 
 

La ședința Comisiei de marți, 30 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Szabó Ödön – 
vicepreședinte - înlocuit de doamna deputat Csép Éva-Andrea, Filip Havârneanu - secretar, 
Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, 
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, 31 martie și joi, 01 aprilie 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, 31 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-
Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, 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, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Brian Cristian, Marius-Andrei Miftode, 
Daniel-Liviu Toda. 

La ședința Comisiei de joi, 01 aprilie 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-
Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita -vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, 
Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, 
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, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Brian 
Cristian, Marius-Andrei Miftode, Daniel-Liviu Toda. 

 
 

PREŞEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


