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 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  
Marți, 01 martie 2022 

I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
1. Propunere de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare. 

COM(2021)773.  
2. Propunere de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea 

mediului. COM(2022)11.  
II. RAPOARTE 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor 
științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021. PLx. 45/2022. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx. 614/2021. Retrimis. Raport comun suplimentar cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. CD – Prima Cameră sesizată.  

III. AVIZE 
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii, republicată. Plx. 69/2022. C.D. – Cameră decizională. 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2021 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-
2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. PLx. 55/2022. C.D. – Cameră 
decizională. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative. PLx. 52/2022. C.D. – Cameră decizională.  

IV. DIVERSE 
Miercuri, 02 martie 2022 

Documentare și analiză 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități. 
COM(2022)16. Termen: 29 martie 2022. Document cu caracter nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. 

Joi, 03 martie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

ioana.minzu
Original
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Marți, 01 martie 2022 
 

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 debutat cu dezbaterile asupra propunerii de Recomandare a Consiliului 

privind conturile personale de învățare. COM(2021)773. 
Referitor la conținutul recomandării, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a 

subliniat următoarele: dezvoltarea competențelor reprezintă o parte fundamentală a 
răspunsului la redresare în urma impactului socioeconomic al pandemiei de COVID-19. Un 
set solid de competențe deschide calea spre noi oportunități, oferă o plasă de siguranță în 
vremuri nesigure și promovează incluziunea și ascensiunea socială. Se recomandă ca statele 
membre să aibă o abordare universală prin crearea unui cont personal de învățare pentru 
fiecare persoană vizată de domeniul de aplicare al inițiativei și prin asigurarea furnizării 
anuale adecvate a drepturilor la formare individuală. Conturile personale de învățare vizează 
în primul rând dezvoltarea competențelor relevante pentru piața forței de muncă, conferă 
persoanelor proprietatea deplină asupra drepturilor, facilitează modele de finanțare flexibile 
prin partajarea costurilor între diferiți finanțatori. Obiectivul este de a sprijini statele membre 
prin reforme menite să permită adulților să participe la activități de formare profesională, în 
vederea creșterii ratelor de participare și a reducerii lacunelor în materie de competențe.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil Recomandării. 

Ședința a continuat cu dezbateri asupra propunerii de Recomandare a Consiliului 
privind învățarea pentru durabilitatea mediului. COM(2022)11. 

Referitor la conținutul recomandării, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a 
subliniat următoarele: în întreaga Europă se derulează un număr tot mai mare de inițiative și 
acțiuni privind schimbările climatice, biodiversitatea și durabilitatea în educația timpurie, în 
școli, în instituțiile de educație și formare profesională, în învățământul superior și în 
organizațiile comunitare; învățarea și predarea în domeniul durabilității mediului trebuie să 
aibă loc nu numai în școli și în instituțiile de învățământ superior, ci și în toate celelalte 
componente ale sistemului (formal, non-formal, informal) și la toate nivelurile (de la vârstă 
preșcolară până la vârste înaintate). Propunerea Comisiei urmărește să dezvolte o abordare 
coerentă a competențelor, aptitudinilor și atitudinilor de care oamenii au nevoie pentru a 
putea să acționeze, să trăiască și să lucreze în mod durabil și să faciliteze schimbul de 
experiență între factorii de decizie, cercetători și cadre didactice.  

Domnul  secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru  a precizat că, la nivel legislativ 
intern, Legea nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 instituie posibilitatea ca Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, să elaboreze o strategie privind educația pentru mediu, care să fie 
transpusă în planurile-cadru de învățământ primar și gimnazial, începând cu anul școlar 
2022-2023. 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil Recomandării. 

 
Au urmat dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a 
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diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021 
(PLx. 45/2022). 

Domnul  secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru  a menționat că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor 
științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021. Astfel, perioadele de studii din 
învățământul preuniversitar și universitar din România și din Republica Moldova confirmate 
prin documente școlare, se recunosc pe teritoriul statului celeilalte Părți. Actele de studii, 
diplomele sau certificatele de absolvire, atestatele se recunosc conform prevederilor specifice 
din Acord. Recunoașterea profesională și încadrarea în activitatea profesională se fac 
conform legislației naționale în vigoare pe teritoriul statului fiecărei Părți. Acordul este 
încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește automat, pe perioade de câte un an, dacă 
niciuna dintre Părți nu va notifica intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni înainte de 
expirarea termenului respectiv. Ministerul Educației susține adoptarea proiectului de Lege. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a propus un raport de adoptare. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea proiectului de 

Lege în forma prezentată de inițiator. 
  
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (Plx. 614/2021). 
În ședința din ziua de luni, 21 februarie 2022, Comitetul liderilor grupurilor 

parlamentare a hotărât retrimiterea propunerii legislative la Comisiile sesizate în fond pentru 
întocmirea unui raport suplimentar. 

Asupra inițiativei au fost depuse la Comisie de către domnul deputat Cătălin-Zamfir 
Manea trei amendamente, după cum urmează: la art. 95 alin. (5) - ”În structura 
inspectoratelor școlare sunt cuprinși și inspectori școlari pentru problemele copiilor și 
tinerilor proveniți din medii socio-economice dezavantajate și/sau din grupuri marginalizate 
din punct de vedere social - romi.  Inspectorii școlari pentru copii și tinerii proveniți din 
grupuri marginalizate din punct de vedere social - romi sunt numiți respectând procedurile 
legale în vigoare, cu consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale”, la art. 170 
un nou alineat - ,,(11) Sancțiunea retragerii titlului de doctor prevăzută la alin. (1) lit. b)  se 
aplică pentru titlurile de doctor elaborate și acordate în baza standardelor de calitate și etică 
profesională stabilite în actele normative emise pentru punerea în aplicare a Legii educației 
naționale nr. 1/2011" și la art. 250 o nouă literă - „i1) prin excepție de la prevederile lit. i), 
pentru funcția de mediator școlar, în comunitățile cu populație majoritară de etnie romă, unde 
nu există mediator școlar care să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de  lege - 
absolvirea minim a clasei a XII-a/XIII-a, fără diplomă de bacalaureat, urmată de un curs de 
formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației.” 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, inițiator, a precizat că inițiativa s-a întors de 
la plen pentru că nu s-au înțeles amendamentele, în special cel referitor la mediatorul școlar. 
A amintit că la art. 250, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. i1) și a citit textul 
amendamentului. A menționat că primele posturi de mediatori școlari au apărut ca urmare a 
programului PHARE, accelerarea procesului de implementare a „Strategiei Guvernului 
României de îmbunătățire a situației romilor” și a programului „Acces la educație pentru 
grupurile dezavantajate”. A subliniat că mediatorul școlar face parte din categoria 
personalului didactic auxiliar iar principala sarcină a acestuia este sprijinirea participării 
tuturor copiilor din comunitățile vulnerabile la învățământul obligatoriu, prin încurajarea 
implicării părinților în educația copiilor și prin facilitarea cooperării între familii, comunitate 
și școală. 
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 Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a precizat că Ministerul Educației 
susține propunerea legislativă cu amendamentele discutate. 
 Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a menționat că susține orice inițiativă care aduce 
plus valoare în sistemul de învățământ, obiecțiile sale fiind legate de competențele 
mediatorului școlar și de nivelul minim de studii pentru care se poate accesa poziția 
respectivă. 
 Domnul Robert Avram a menționat că inițiativa legislativă nu este susținută de 
Consiliul Național al Elevilor deoarece există deja inspectori pentru comunitatea 
minorităților naționale, care au atribuții în monitorizarea și implementarea unor strategii 
pentru reducerea abandonului școlar în anumite județe. 
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a susținut propunerea, inclusiv toate 
amendamentele care se referă la alte dezbateri, pe care le-a depus domnul deputat Cătălin 
Manea, fiind mai multe amendamente depuse la Comisie. A propus un raport favorabil cu 
aceste amendamente. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat dacă sunt obiecții cu privire la 
amendamentele depuse. Nefiind obiecții, a supus la vot propunerea domnului vicepreședinte 
Szabo privind un raport de adoptare cu amendamentele propuse. 
 Comisia, cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise. 
 

În continuare, s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 
privind alocația de stat pentru copii, republicată (Plx. 69/2022). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.61/1993, în sensul acordării unui stimulent 
suplimentar familiilor care au 2 sau mai mulți copii minori, prin acordarea unei alocații de 
stat de 600 de lei pentru fiecare copil dintre cei pe care îi are în grijă, indiferent de vârsta 
acestora, până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță, inițiator, a precizat că alocația de stat în 
România reprezintă circa 4% din valoarea salariului minim brut pe țară și se plasează sub 
media de 9% din venitul salarial minim a alocațiilor oferite în statele membre ale Uniunii 
Europene. Declinul demografic afectează toate sectoarele economiei, tocmai de aceea se 
impune ca statul să intervină activ în această problemă gravă cu care se confruntă populația, 
prin stimularea familiilor cu resurse financiare suplimentare decât cele deja existente și care 
să conducă, per total, la creșterea natalității. 

Domnul deputat Brian Cristian a menționat că se va abține la vot întrucât nu există fișă 
financiară. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a susținut că este clar prevăzută în Constituția 
României egalitatea cetățenilor și nu trebuie să se creeze discriminare între familiile cu un 
singur copil și cele cu doi sau mai mulți copii.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că se va abține la vot deoarece 
familiile monoparentale care cresc un copil au nevoie de sprijin în aceeași măsură. 

Comisia, cu 16 voturi pentru și 6 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
propunerii legislative. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 
tranziție justă (PLx. 55/2022). 
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Domnul secretar de stat Cristian Roman a menționat că proiectul de Lege stabilește 
cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social 
european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, în perioada de programare 2021-2027, precum 
și a prefinanțării și cofinanţării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui 
management financiar eficient al acestor fonduri. Pentru perioada de programare 2021-2027, 
au fost adoptate reglementări comune pentru opt fonduri cu gestiune partajată pentru a 
uniformiza regulile  de utilizare a  resurselor financiare puse la dispoziția statelor membre din 
bugetul Uniunii Europene. Regulamentul (UE) 2021/1060 vizează îmbunătățirea coordonării 
și armonizării implementării fondurilor care furnizează contribuții în temeiul politicii de 
coeziune, reducându-se fragmentarea utilizării resurselor financiare puse la dispoziția statelor 
membre din bugetul Uniunii Europene. România accesează fonduri externe nerambursabile 
în cadrul a cinci obiective de politică. Printre proiectele de programe operaționale au fost 
elaborate și proiecte pentru Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO). A susținut 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 52/2022). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și modificarea și completarea unor acte normative. Proiectul vizează continuarea 
aplicării unor măsuri ce vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, pentru 
evitarea unor presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației 
susține adoptarea proiectului de Lege. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus un amendament la art. I alin.(4). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero, domnul vicepreședinte Onuţ Valeriu 

Atanasiu, domnii deputați Vasile-Aurel Căuş și Cristian Brian au menționat că susțin 
amendamentul propus. 

Domnul președinte Simon Hăncescu a menționat că s-ar bucura dacă amendamentul ar 
ajunge și în forma finală a legii. A precizat că există speranțe mari ca în anul 2022 salariile 
din învățământ să ajungă la nivelul maxim prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Datorită pandemiei acest lucru nu a mai 
fost posibil în anul 2020.  

În urma dezbaterilor Comisia, cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de Lege cu un amendament admis. 

 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației 

- Ionel - Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
- Cristian Roman - secretar de stat  
Din partea Consiliului Național al Elevilor  
- Robert Avram - președinte interimar 
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte 

 Din partea Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
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- Simion Hăncescu - președinte. 
 
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, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, Bulai Oana-Gianina, 
Ognean Crîstici, 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, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Ana-Loredana Predescu, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei a fost absent domnul deputat Ioan Cupșa. 
 
 
În ziua de miercuri, 01 martie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și 

analiză asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 
universități. COM(2022)16. 

 
 
În ziua de  joi, 02 martie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 

consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


