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Marți, 16 noiembrie 2021 

A. Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială  
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația 
națională. Plx. 315/2021. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – 
Primă Cameră sesizată.   

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-COV-2. PLx. 542/2021. Procedură de urgență. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci. CD - Cameră decizională.     

3. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx. 432/2021. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. CD – Primă Cameră sesizată.  

B. Ședința Comisiei pentru învățământ 
II. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea 
antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030). COM(2021)615. Document 
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

III. DIVERSE 
 
 

Marti, 16 noiembrie 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. 

 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială nu au putut fi prezenți la ședința comună.  
 
Ședința a debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea 

Legii nr.1/2011 privind educația națională (Plx. 315/2021). 
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Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul încadrării de asistenți sociali în unitățile de învățământ în care numărul 
copiilor cu situație socio-economico dezavantajată este mai mare de 25%, precum și 
asigurarea unui număr mai mare de asistenți sociali în cadrul centrelor județene de resurse și 
de asistență educațională. Totodată, se propune modificarea normelor referitoare la studiile 
necesare funcției de asistent social, în acord cu prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul 
asistentului social. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus amânarea dezbaterilor.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea de amânare.  
 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 
părinților  și altor categorii  de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-
COV-2 (PLx. 542/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică în 
unitățile de învățământ, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, precum și 
părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav neșcolarizat, ori care au în 
îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap sau în grad 
de handicap grav cu asistent personal, in condițiile limitării sau suspendării serviciilor de zi 
de care acestea beneficiază. 

Domnul secretar de stat Kallos Zoltan a menționat că Ministerului Educației susține 
proiectul de lege. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus un raport de adoptare asupra inițiativei 
legislative. 

Doamna Ioana Mînzu, șef birou în cadrul Comisiei, a făcut câteva precizări cu privire 
la normele de tehnică legislativă și la art. I art. 1 alin. (2), având în vedere că alin. (15) face 
trimitere la perioada 13 septembrie 2021-10 ianuarie 2022. Totodată, a menționat că articolul 
II adoptat de Senat face referire la perioada 25 octombrie - 5 noiembrie, ceea ce creează un 
caracter de retroactivitate a normei juridice și este un motiv de neconstituționalitate a Legii. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön și domnul deputat Ian Cupșa au propus 
eliminarea art. II și adoptarea propunerilor privind tehnica legislativă.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât emiterea unui raport 
preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind exercitarea 

profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative (PLx. 432/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare instituirea profesiei de asistent în educație timpurie în România pentru 
asigurarea serviciilor specializate de educație a copilului antepreșcolar și preșcolar, precum și 
modificarea unor acte normative, respectiv a Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Domnul secretar de stat Kallos Zoltan a menționat că Ministerului Educației nu 
susține propunerea legislativă în formă inițială, iar toate amendamente aduse acesteia  
transformă propunerea legislativă în cu totul alta. 
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Domnul deputat Apostol Alin-Gabriel, inițiator, a menționat că, dacă la capitolul 
grădinițe, statisticile sunt în parametri normali, la capitolul creșe, România este unul dintre 
cele mai slabe state din UE. La momentul actual, în România sunt doar 350 de creșe în 
orașele mari din țară. Ele deservesc 22.000 de copii, dintr-o populație totală de 550.000 de 
copii 0-3 ani. Restul de peste 90% dintre părinți sau bunici își țin copii acasă, fără să poată 
beneficia de educație timpurie, în condițiile în care Consiliul European a stabilit în anul 2002 
ca, până în 2010, minim 33% dintre copiii sub 3 ani din statele membre să facă parte din 
programe de educație timpurie. În fiecare oraș unde există creșe, pentru fiecare copil din 
creșă, există un al doilea copil pe lista de așteptare, care nu a mai găsit loc. Un județ cu 
250.000 de locuitori are în 2021 o singură creșă. Din 74 de orașe sub 10.000 de locuitori, 
doar 9 au creșe. Galațiul are doar 2 creșe la o populație de 306.000 locuitori. Dacă în 2023 
vom avea 10.000 de asistenți în educație timpurie, ce vor avea în grijă în medie câte 3 copii, 
vom avea deja 30.000 de copii în plus care beneficiază de educație timpurie pe lângă cei 
22.000 de copii din creșe și 10.000 de părinți care se pot întoarce la serviciu. Printr-o formare 
simplă și cu costuri incomparabil mai mici decât deschiderea unei creșe (care costă circa 1 
milion de euro), putem crește numărul de copiii care beneficiază de educație timpurie la 4,5% 
în doar 1 an și la 9% în 2 ani. Cu ajutorul asistenților în educație timpurie, putem recupera 
din decalajul față de țările vestice la capitolul “educație 0-3 ani” în decursul câtorva ani. 

Domnul secretar  Filip Havârneanu a propus Comisiei amânarea dezbaterilor pentru a 
avea o ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială, fiind raport comun.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că profesia de asistent în educație 
timpurie nu există în Nomenclatorul de meserii. Prin urmare, un act normativ care are ca 
obiectiv reglementarea unei profesii trebuie să prevadă, în mod obligatoriu, anumite 
elemente, în funcție de care profesia respectivă poate fi considerată ca intrând în domeniul de 
incidență al Directivei 2005/36/CE, precum: condițiile de acces la profesie, autoritatea 
competentă, precizarea organizației profesionale și atribuțiile acesteia, modul de asigurare a 
formării profesionale continue, drepturile și obligațiile profesionale ale membrilor, alte 
prevederi relevante pentru identificarea atributelor profesiei. În prezent, este în vigoare 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției 
sociale, prin care începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la 
solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a 
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ preșcolar 
cu program prelungit, cu personalitate juridică. Personalul didactic care funcționează în creșe 
este încă stabilit prin Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
creșelor, cu modificările și completările ulterioare. Personalul didactic care funcționează în 
grădinițe este deja reglementat prin Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv educatoare/ profesor pentru învățământul preșcolar. Aceștia 
sunt absolvenți ai Facultății de științe ale educației, specializarea Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar, cu durata de 3 ani, urmat de absolvirea unui master în domeniu. Spațiile 
în care își desfășoară activitatea instituțiile destinate educației timpurii sunt autorizate de 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). 
Furnizorul de educație autorizat are dreptul să funcționeze provizoriu, fără să primească 
alocații bugetare până în momentul în care îndeplinește condițiile de acreditare. Acest 
parcurs este prevăzut de art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006. Statul asigură finanțarea de 
bază pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii înscriși și care frecventează unități acreditate de 
educație timpurie în limita costului standard per preșcolar. În acest context, inițiativa nu 
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poate fi adoptată în forma prezentată inițial, fiind necesar să se coreleze dispozițiile cu aceste 
acte normative. A propus respingerea inițiativei. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a fost de acord cu cele spuse de domnul 
vicepreședinte Szabo și a precizat că ideea propunerii legislative nu este rea, dar creează 
anomalii în sistemul de învățământ la nivel național. 

Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a menționat că această inițiativă trebuie 
privită din punctul de vedere al mamelor, care ar dori să lase copilul cu o bonă și trebuie 
gândit în ce măsură se poate apela la un personal specializat pentru perioada 0-11 luni. Este 
necesară o minimă calificare și un registru în care să fie trecute toate persoanele autorizate, 
cerând în paralel ca această specializare să fie trecută în Nomenclatorul meseriilor. Inițiativa 
legislativă nu este perfectă, dar ea poate fi îmbunătățită, având la bază o ideea bună.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a amintit că există Legea nr. 167/2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă, care a oferit mamelor oportunitatea de a avea un contract cu o 
persoană certificată, cu un curs de bonă, bona fiind cuprinsă în Nomenclatorul de meserii. În 
forma actuală, domnul vicepreședinte a precizat că nu poate susține inițiativa. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a afirmat că ideea inițiativei este bună, dar ea 
nu poate fi pusă în aplicare, drept pentru care a propus respingerea. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizată că, deși nu există în 
Nomenclatorul de meserii, inițiativa vine să stabilească principiile de bază, urmând ca 
Ministerul Educației să vină să adopte măsurile de aplicare și să facă demersurile necesare. A 
explicat că bona desfășoară o activitate de supraveghere și îngrijire a copiilor, pe când 
asistentul în educație timpurie desfășoară și activități de educație timpurie. Inițiativa se referă 
la copiii din afara sistemului de educație, pentru cei care nu pot fi cuprinși în creșe. Este o 
inițiativă bună, ce vine în sprijinul nevoii uriașe din mediul social.  

Propunerea de amânare a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 2 
abțineri. 

Comisia, cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 6 abțineri, a hotărât emiterea unui 
raport preliminar de respingere a propunerii legislative. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030). 
COM(2021)615. 

Doamna președinte a făcut referire la conținutul Comunicării și a precizat că Uniunea 
Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, 
egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților, și se opune tuturor formelor de ură și de discriminare, 
indiferent de motiv. Strategia cuprinde trei piloni: prevenirea și combaterea tuturor formelor 
de antisemitism; protejarea și susținerea vieții evreiești în UE; educație, cercetare și 
comemorarea Holocaustului. Se apreciază eforturile Comisiei Europene de a sprijini statele 
membre în conceperea și punerea în aplicare a reformelor care vizează combaterea 
discriminării în școli. Din textul Strategiei, reiese că fiecare copil ar trebui să învețe elemente 
despre viața evreiască și despre antisemitism, ca parte integrantă a istoriei Europei, inclusiv 
prin elaborarea și utilizarea programelor de învățământ pentru a aborda formele 
contemporane de antisemitism. UE va intensifica acțiunile din sectorul educației și va 
continua să promoveze conformitatea deplină a materialelor educaționale cu standardele 
UNESCO în materie de pace, toleranță, coexistență și non-violență, în cadrul cooperării sale 
în domeniul educației cu țările partenere.  
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În urma dezbaterilor și analizei aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui Proiect de 
opinie favorabil Comunicării. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Kallos Zoltan - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 
  - Apostol Alin-Gabriel - deputat.  
 

La lucrări 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, Rodica-
Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, 
Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-
Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin 
Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu Toda, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol.  
 
 
 În zilele de miercuri, 17 noiembrie 2021 și joi, 18 noiembrie 2021, Comisia a avut 
pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în 
portofoliul Comisiei. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


