
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Nr. 4C-11/220 
 

PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 07, 08 și 09 iunie 2022 

 
Marți, 07 iunie 2022 a avut loc întâlnirea grupului de lucru privind Alimentația 

sănătoasă și suport alimentar în unitățile de învățământ preuniversitar. 
  

Miercuri, 08 iunie 2022 
 

  La lucrările ședinței au fost prezenți 21 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Filip Havârneanu, Grupul Parlamentar al USR 
 - domnul deputat Oana-Geanina Bulai, Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Romulus-Marius Damian, Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Mihai-Laurențiu Polițeanu, Grupul Parlamentar al USR 
 - domnul deputat Boris Volosatîi, Grupul Parlamentar al AUR.                
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației: 

- Cătălin Micu  - subsecretar de stat 
Din partea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
-     Anca Ginavar - director  
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea inițiatorilor: 
- Radu Panait - deputat.  

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 07 iunie 2022 
 Grup de lucru: Alimentația sănătoasă și suport alimentar în unitățile de învățământ 
preuniversitar. Invitați: Ministerele de resort, reprezentați ai autorităților locale, mediului 
universitar și medical, ai asociațiilor și organizațiilor de profil, precum și ai asociaților de 
părinți, elevi și studenți. 

Miercuri, 08 iunie 2022 
I. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: Noua 
strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+). COM(2022)212. Document 
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 
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II. AVIZE 
2. Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști. Plx. 

292/2022.  C.D. - Cameră decizională.  
 3. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. 

PLx. 301/2022.   C.D.  – Cameră decizională.  
III. RAPOARTE 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2022 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor 
acte normative. PLx. 270/2022. Procedură de urgență. Raport comun pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului.   C.D. – Cameră decizională.  

 5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației 
naționale 1/2011. Plx. 150/2022.  C.D. – Prima Cameră sesizată. 

 6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor 
termene. PLx. 315/2022. Procedură de urgență.    C.D. – Prima Cameră sesizată.  

IV. DIVERSE 
Joi, 09 iunie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

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

președinte al Comisiei.  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
La începutul ședinței, doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus ca, pe viitor, la 

ședințele de Comisie, la secțiunea rapoarte, Ministerul Educației să fie reprezentat la nivel de 
secretar de stat.  

Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
S-a continuat cu examinarea Comunicării Comisiei Către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital 
pentru copii și tineri: Noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+). 
COM(2022)212. 
 Referitor la conținutul Comunicării, doamna președinte Natalia Elena Intotero a 
subliniat următoarele: prima Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK) 
a fost adoptată în 2012. Strategia actualizată BIK+ reprezintă componenta digitală a strategiei 
privind drepturile copilului și reflectă principiul digital propus recent, anume „protejarea 
copiilor și a tinerilor și dotarea acestora cu mijloace de acțiune în mediul online”. Strategia 
urmărește să completeze și să sprijine punerea în aplicare practică a măsurilor existente de 
protejare a copiilor în mediul online, de dezvoltare a competențelor copiilor și de dotare a 
acestora cu mijloace de acțiune, pentru a se bucura și a-și modela viața online în condiții de 
siguranță; fiecare copil din Europa merită să crească într-un mediu digital sigur, să aibă la 
dispoziție mijloace de acțiune și să fie implicat în tranziția digitală globală. Pandemia de 
COVID-19 a evidențiat beneficiile tehnologiei digitale, dar și necesitatea de a asigura un acces 
egal la tehnologie (la dispozitive și rețele), la aptitudini și la competențe digitale; majoritatea 
copiilor utilizează telefoanele inteligente „zilnic” sau „aproape tot timpul”, iar timpul petrecut 
online aproape că s-a dublat față de 2010 în multe țări. Deși vârsta la care copiii încep să 



utilizeze dispozitive digitale este tot mai mică, dispozitivele moderne le permit utilizatorilor 
minori să interacționeze, să intre în contact, să se joace și să partajeze conținut cu ceilalți, adesea 
fără supraveghere parentală. Pe internet, copiii sunt expuși în mod frecvent la conținuturi, 
comportamente și contacte dăunătoare și ilegale, precum și la riscuri pentru consumatori. Lista 
de preocupări ce îi vizează pe copii include vizualizarea de conținuturi dăunătoare, care pot 
glorifica și promova autovătămarea, sinuciderea, violența, discursul urii, hărțuirea sexuală, 
consumul de droguri, provocările online riscante, tulburările de alimentație și practicile 
alimentare periculoase; copiii aflați în situații vulnerabile, copiii expuși riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială și copiii care locuiesc în zone rurale și îndepărtate, cu o infrastructură de 
bandă largă inadecvată, ar trebui să beneficieze, ca și ceilalți copii, de acces la dispozitive și 
competențe digitale și de șanse egale la oportunitățile oferite de deceniul digital. Cu privire la 
copii vulnerabili la care se face referire în Strategie, se dorește a se menționa că, în legislația 
din România, nu e definită sintagma ”copii LGBTQI+”; BIK+ propune acțiuni în jurul a trei 
piloni: experiențe digitale sigure astfel încât copiii să fie protejați online de conținuturi, 
comportamente și contacte dăunătoare și ilegale; dotarea copiilor cu mijloace de acțiune în 
mediul digital; participare activă și respectarea copiilor; Strategia BIK+ le oferă tinerilor 
posibilitatea să joace un rol în sfera digitală și prevede măsuri consolidate pentru starea de bine, 
competențele și siguranța lor digitală. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 18 voturi pentru și o abținere, 
întocmirea unui proiect de opinie favorabil Comunicării. 

 
S-a continuat cu propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali 

profesioniști. (Plx. 292/2022) 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare statutului asistenților maternali profesioniști. Potrivit inițiativei 
legislative, asistentul maternal profesionist este persoana fizică care asigură, prin activitatea pe 
care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării 
armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a amintit de observațiile Consiliului 
Legislativ care spune că prin această propunere legislativă se creează un paralelism legislativ, 
reglementarea statutului asistenților maternali profesioniști regăsindu-se în Hotărârea de 
Guvern nr. 679 din 2003. Astfel, domnul vicepreședinte a propus un aviz negativ pentru această 
inițiativă. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a emis un aviz negativ. 
 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al clădirilor. (PLx. 301/2022). 
Doamna director Anca Ginavar a precizat că România este o țară cu risc seismic foarte 

ridicat, iar existența unor clădiri cu risc seismic ridică probleme de securitate pentru toți 
cetățenii, printre aceste clădiri fiind și cele educaționale. Măsurile propuse vizează, printre 
altele: definirea claselor de risc seismic în concordanță cu reglementarea tehnică „Cod de 
proiectare seismică Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente”, 
introducerea, pe lângă prevederile referitoare la expertizarea tehnică a clădirilor cu destinația de 
unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice, aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, și prevederi pentru clădirile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar 
policlinic, introducerea evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei 
tehnice, în scopul obținerii unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a 
fondului construit, pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri și a facilita prioritizarea 
intervențiilor în cadrul diferitelor programe, introducerea obligativității autorităților 



administrației publice locale de a transmite, către MDLPA, rapoartele anuale privind acțiunile 
întreprinse pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, finanțării acțiunilor de 
reducere a riscului seismic de la bugetul de stat la clădirile multietajate cu destinația principală 
de locuință, precum și la clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și 
instituțiilor administrației publice centrale sau locale, încadrate prin raport de expertiză tehnică 
în clasa de risc seismic RSI sau RSII, finanțarea nerambursabilă de la bugetul de stat, inclusiv 
finanțarea acordată pentru persoanele juridice, proprietari de imobile cu altă destinație decât cea 
de locuință, acordată în baza unei scheme de ajutor de stat, care se va aproba prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. În acest context, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației promovează acest proiect de lege prin care se 
modifică abordarea implementării programelor de finanțare cu risc seismic cu programe 
multianuale. Statul va finanța 100% investițiile în acest tip de lucrări. Având în vedere contextul 
internațional și obligațiile de stat membru al Uniunii Europene, alături de lucrările de risc 
seismic se vor demara și lucrării de eficientizare energetică în noul program național. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut inițiativa și a propus un aviz favorabil. A 
menționat că execuția bugetară din ultimii ani pe acest capitol arătă că fondurile erau prealocate 
pentru a se investi în clădirile cu risc seismic, iar execuția bugetară era foarte mică, una dintre 
cauze fiind legislația în vigoare, care nu a putut fi atractivă pentru a folosi acești bani în folosul 
instituțiilor publice.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a emis un aviz favorabil. 
 

 Toate cele trei inițiative de la punctul III - RAPOARTE au fost amânate pentru 
următoarea ședință de Comisie. 
  
 La punctul IV - DIVERSE, doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că la 
întrunirea Grupului de lucru pentru alimentație sănătoasă și masă caldă în școli din ziua 
precedentă, deputații au fost nemulțumiți de reprezentarea Ministerului Educației, deoarece nu 
au fost prezentate răspunsuri clare la toate întrebările adresate la prima întâlnire de lucru. De 
asemenea, reprezentații universităților de medicină și reprezentanții Institutului de Sănătate 
Publică participanți au adus în discuție cuantumul sumei de 10 lei, considerată neacoperitoare, 
sumă alocată fiecare elev, din care 40% reprezintă costul alimentelor, iar restul de 60% 
cheltuieli cu pregătirea acestor alimente și transport.  

   
 În ziua de  joi, 09  iunie 2022, 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 

 
 


