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SINTEZA 

şedințelor Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2021 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  
Marți, 13 aprilie 2021 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale. Plx. 79/2021. Raport. CD – Primă Cameră sesizată.  
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 

68 alin. e) din Legea educației naționale nr.1/2011. Plx. 119/2021. Raport. CD – Primă 
Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației. PLx. 142/2021. 
Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. CD – Primă Cameră sesizată.     

II. DIVERSE 
Miercuri, 14 aprilie și joi, 15 aprilie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marți, 13 aprilie 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 propunerii legislative pentru completarea art.12 din 

Legea nr.1/2011 a educației naționale ( Plx. 79/2021). 
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 instituirii gratuității transportului local al elevilor către 
unitățile de învățământ, fie de către regiile sau societățile de transport local din subordinea 
primăriilor, fie prin organizarea de curse de transport școlar, în cazul municipiilor sau orașelor 
cu un număr de peste 50.000 de locuitori.  

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că punctul de vedere al Ministerului 
Educaței este unul negativ și a precizat că Ministerul a inițiat o ordonanță de urgență pentru 
modificarea Legii nr. 1/2011 în sensul în care să se asigure gratuitate transportului pentru 
elevi. Prevederea legală în vigoare, asigură un cadru legislativ mai larg decât conținutul 
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proiectului legislativ, în sensul în care toții 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. 
Modificările care sunt aduse prin această inițiativă au o deficință în sensul în care nu este 
reglementat mecanismul de finanțare, iar forma nu asigură scopul pentru care a fost inițiat. 
Inițiativa legislativă are implicații și asupra bugetului de stat.  

Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău, în calitate de inițiator, a menționat că 
inițiativa urmărește două aspecte: unul dintre ele este parțial rezolvat deoarece Guvernul are 
deja în dezbatere publică o ordonanță ce vizează transportul public gratuit al elevilor până la 
vârsta de 26 de ani, iar al doilea aspect vizează introducerea unui transport specializat de tipul 
curse școlare pentru localitățile cu peste 50.000 de locuitori, așa cum există în unele orașe, 
precum Cluj. 

Domnul deputat Romulus-Marius Damian a precizat că Legea nr. 1/2011 are la art. 84 
alin. (1) prevederi cu privire la gratuitatea elevilor la servicii publice de transport. Totodată, 
există și alte prevederi cu privire la gratuitatea transportului. De asemenea, se pot crea 
discriminări având în vedere că se face referire la elevii din municipiile și orașele cu cel mult 
50.000 de locuitori. Există și punctul de vedere negativ al Ministerului Finanțelor. Având în 
vedere că există lacune și cu privire la sursa de finanțare, a propus respingerea inițiativei. 
 Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus amânarea dezbaterilor pentru 
că nu s-a luat o decizie vis-a-vis de ordonanța de urgență care ar rezolva problema ridicată 
prin această inițiativă legislativă. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit că trebuie ținut cont și de termenul 
de adoptare tacită și a propus continuarea dezbaterilor.  
 Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a precizat că Federația Națională a Asociațiilor de 
Părinți susține orice propunere legislativă ce vine în interesul copiilor.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus la vot respingerea inițiativei. 
Comisia, cu 6 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 8 abțineri, a respins 
această propunere. 

S-a trecut la dezbaterea textului inițiativei. S-a adoptat un amendament cu privire la 
eliminarea alin. (10) din inițiativă. Cu privire la textul de la alin. (11) s-au formulat două 
amendamente. Supus votului, amendamentul domnului deputat Robert Sighiartău a fost 
respins. Suspus votului, amendamentul propus de doamna deputat Natalia-Elena Intotero și 
domnul deputat Szabo Odon a fost adoptat. Amendamentul de modificare a alin. (12) a fost 
adoptat. Având în vedere că sediul materiei este la art. 84 din Lege, pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă, s-au efectuat numerotările aferente.   

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise și respinse. 

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

art.65, alin.(62) și articolul 68 alin. e) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 119/2021).  
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii posibilității ca Ministerul 
Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, să elaboreze o strategie 
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privind educația pentru mediu, până la data de 31 decembrie 2021, care să fie transpusă în 
planurile-cadru de învățământ primar și gimnazial, începând cu anul școlar 2022-2023. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că adoptarea planurilor-cadru și 
programele școlare pentru disciplinele/ domeniile de studiu se face prin legislația secundară, 
anume prin ordin de ministru, fiind inoportună modificarea planurilor-cadru prin lege sau prin 
alt act normativ, atât din perspectiva tehnicii legislative, cât și din perspectiva perturbării 
procesului în sine. Din prevederile legale în vigoare reiese că prerogativele elaborării, 
modificării și completării, precum și aprobarea planurilor-cadru aparține Ministerului 
Educației. Nevoia identificată de inițiator poate fi integrată în programa școlară fără a 
presupune cu necesitate o dispoziție imperativă a modificării planurilor-cadru. În acest sens, 
mai potrivită este introducerea competențelor de mediu în cadrul competențelor-cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții, sub forma unei competențe transversale. De asemenea, 
prevederile lit. e) a art. 68 alin. (1) nu necesită norme de aplicare, fiind necesar a fi analizate 
și aspecte de tehnică legislativă.  

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a propus respingerea propunerii 
legislative având în vedere faptul că această ”competență de mediu” este deja introdusă în 
cele opt competențe-cheie. Ea se regăsește în descriptivul fiecărei competențe-cheie, atât la 
„competențele în tehnologie și inginerie”, care implică înțelegerea schimbărilor provocate de 
activitatea umană și a responsabilității pe care trebuie să și-o asume fiecare cetățean, cât și la 
„competență civică”, care se referă la acțiunea în calitate de cetățean responsabil și la 
participarea activă la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor 
sociale, economice, juridice și politice, precum și a dezvoltării globale și durabile. Mai mult 
decât atât, există ”competența de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți”, care 
presupune reflectarea asupra propriei persoane și pregătirea pentru a face față incertitudinilor 
și complexității. Totodată, este bine să se lase Ministerului Educației să stabilească planurile-
cadru și conținutul acestora.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat ca modificarea planurilor-
cadru nu se referă la adăugarea unui numar de ore în momentul de față nici la ciclu primar, 
nici la ciclu gimnazial, ci se referă la introducera în cadrul unor discipline a temelor de 
protecție a mediului. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero 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 și ar trebui să se păstreze această structură.  

 În urma dezbaterii, Comisia, cu 8 voturi pentru respingere, 5 voturi împotriva 
respingerii și 8 abțineri,  a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente 
admise. 

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

a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității 
educației. (PLx. 142/2021).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021, în sensul 
creării cadrului legal pentru asigurarea unei duble certificări universitare. Schimbările 
preconizate vizează, printre altele: clarificarea cadrului legal privind finanțarea de bază pentru 
elevii din unitățile de învățământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înființate în 
structura instituțiilor de învățământ superior de stat, reglementarea „diplomei comune” sau 
”diplomei duble/multipleˮ și a programului de studii integrat, prin punerea în aplicare a 
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curriculumului integrat coordonat și oferit în comun de mai multe instituții de învățământ 
superior din Spațiul European al Învățământului Superior, modificări privind studiile 
doctorale în contextul necesității finalizării procesului de evaluare a școlilor doctorale până 
la 31 decembrie 2021, luarea unor măsuri privind flexibilizarea cadrului legal privind 
cercetarea științifică în universitățile de stat din sistemul național de învățământ. De 
asemenea, este necesară prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului ARACIS. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educaței susține 
adoptarea ordonanței de urgență în forma Guvernului. Ordonanța are ca obiect de 
reglementare  clarificarea cadrului legal privind finanțarea de bază pentru elevii din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat și colegiile postliceale înființate în structura instituțiilor 
de învățământ superior din perspectiva finanțării. Acestea sunt acreditate de ARACIP, fac 
parte din rețeaua națională de învățământ, dar, având în vedere faptul că dispozițiile legii cu 
privire la finanțare nu erau suficient de clare, nu puteau fi finanțate. Prin  urmare ordonanța 
clarifică acest aspect prin modificarea art. 9. O altă modificare este reglementarea 
programelor de studii integrate, care este o componentă foarte importantă a Programului de 
guvernare. Practic, diploma comună sau diploma dublă/multiplă și reglementarea 
programului de studii integrat prin punerea în comun a curricumului-ului coordonat de mai 
multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior, 
deschide calea spre internaționalizarea universităților românești, în special pentru cele 10 
universități care fac parte deja din rețelele universitare europene. Ordonanța mai aduce 
modificări privind studiile doctorale prin modificarea și completarea art. 132 și art.158 în 
sensul în care facultățile propun organizarea școlilor doctorale la nivel de IOSUD. Evaluarea 
IOSUD-ului reprezintă un capitol din evaluarea la nivel instituțional. De aceea, evaluarea 
trebuie să se deafășoare într-un mod unitar. Se aduce și o completare a dispozițiilor care 
reglementează  norma didactică având în vedere că, în contextual pandemiei și a desfășurării 
cursurilor în sistem on-line, cadrele didactice au avut activități de elaborare a unor materiale 
didactice care să fie potrivite predării online. 

Domnul deputat Brian Cristian a menționat faptul că Grupul parlamentar USRPLUS 
are un amendament la art. II pct. 2 prin care se dorește asigurarea creșterii participării 
studenților în structurile universitare.  

Domnul secretar Filip Hăvârneanu a precizat că acest amendament a fost elaborat la 
solicitarea federațiilor studențești.  
 Doamna secretar general Ioana Lazăr a menționat că Ministerul Educației nu susține 
amendamentul. Comisiile sunt formate din 5-7 membrii, iar dacă sunt 1-2 studenți în comisie 
înseamnă mai mult de 25%. În situația adoptării acestui amendament vor fi situații când nu 
vor fi evaluatori specializați pe domenii care să poată face parte din comisii. Pe de altă parte, 
din perspectiva intenției legiuitorului, trebuie analizat ce anume se dorește. Prin reprezentanții 
organizațiilor studențești se îndeplinește obligativitatea reprezentării și certificarea analizei 
punctului de vedere al studenților. Studenții au oricum reprezentativitate la nivel național, iar 
cei din ARACIS au mandat din partea studenților. Procedurile elaborate de aceste comisii 
presupun expertiza specifică a membrilor în domeniul evaluării calității. Nu este contestată 
expertiza studenților, dar trebuie să se țină cont de faptul că aceste comisii sunt tehnice, 
evaluându-se dosare conform procedurilor, fiind formate din profesori și conferențiari 
universitari cu o bogată experiență în ceea ce înseamnă evaluarea calității și managementul 
învățământului superior. Intenția Guvernului este de a da importanța și locul cuvenit 
reprezentanților studenților, dar nu se poate realiza înlocuirea experților cu studenți.  
 Supus votului, cu 15 voturi pentru și 4 abțineri, amendamentul propus a fost adoptat.  
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamente admise. 
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 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ioana Lazăr - secretar general 
 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți  

- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea inițiatorilor  
- deputat Robert-Ionatan Sighiartău 
Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România  
- Horia Șerban Onița - președinte 
Din partea Uniunii Naționale a Studenților din România 

 - Luca Vișoiu - vicepreședinte educațional. 
 

La ședința Comisiei de marți, 13 aprilie 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 - înlocuită de domnul deputat Bîlcea Sergiu, 
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, Daniel-Liviu 
Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana 
Predescu. 
 

În zilele de miercuri, 14 aprilie și joi, 15 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, 14 aprilie 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, 15 aprilie 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, Dan-Cristian Popescu, 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. 

 
PREŞEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 


