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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2021 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 6 octombrie 2021 sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în ziua de 7 octombrie sunt 

prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor 

acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 327/2021) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru învățământ.  

   2.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale (PLx. 339/2021). 

3.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19), 

între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la 

Luxemburg, la 20 aprilie 2021 (PLx. 340/2021). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind 

reforma sectorului sanitar - îmbunăţirea calităţii şi eficienţei sistemului 

sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021 (PLx. 342/2021). 

   

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative 
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din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 327/2021) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învățământ. 

Proiectul  de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în instituţiile de învăţământ 

superior, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate 

pentru studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. În funcţie 

de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ 

superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu 

asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, 

modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice presupune prezenţa fizică a 

studenţilor şi se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu 

respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a reglementărilor generale şi sectoriale 

din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică. În situaţia 

limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se 

impune prezenta fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la 

art.287 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aferente anului 

universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de 

masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de 

doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022, se 

vor putea realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi a 

internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu 

frecvenţă redusă şi la distanţă. Participarea studenţilor şi doctoranzilor la 

activităţile de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate prin 

intermediul tehnologiei şi a internetului, precum şi la examenele prevăzute la 

art.143 şi 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit metodologiilor 

proprii, aprobate de instituţiile de învăţământ superior. De asemenea, este 

necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din 

învăţământul preuniversitar şi superior de stat. Se vor prelungi mandatele 

actualilor membri ai Consiliului ARACIS, până la finalizarea procesului de 

evaluare a studiilor universitare de doctorat, dar nu mai târziu de 31 

decembrie 2021. 

  În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru învățământ. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două  

comisii. 

    La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
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educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul 

protecţiei sociale (PLx. 339/2021). 

   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021, în sensul instituirii unor 

măsuri administrative, financiare şi manageriale necesare organizării şi 

funcţionării creşelor în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar. 

Astfel, proiectul prevede arondarea creşelor, la solicitarea acestora, unor 

unităţi de învăţământ preşcolar cu program normal. Astfel, toate creşele din 

sistemul public de stat, arondate unităţilor de învăţământ preşcolar 

desemnate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, 

începând cu anul şcolar 2021-2022, precum şi creşele din sistemul privat 

acreditat sau creşele construite şi înfiinţate în cadrul unor proiecte cu 

finanţare europeană, care demarează activitatea cu antepreşcolarii în anul 

şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin 

efectul legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se 

supun prevederilor acesteia. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19), între România şi 

Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 

aprilie 2021 (PLx. 340/2021). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – COVID-19), 

între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la 

Luxemburg, la 20 aprilie 2021. Astfel, noul Spital Regional de Urgenţă Iaşi 

va înlocui infrastructura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi cu o 

structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural şi 

medical, al echipamentelor şi tehnologiei IT. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului 

sanitar - îmbunăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România 

şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 

Bucureşti la 11 iunie 2021 (PLx. 342/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 

de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma 

sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021. Finanţarea adiţională în valoare de 150 

milioane euro va asigura continuarea şi finalizarea activităţilor prevăzute 
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iniţial în cadrul proiectului (proiectul iniţial fiind ratificat prin Legea 

nr.179/2014), care depăşeau costul actual al acestuia, urmare restructurării 

proiectului prin introducerea componentei destinată acţiunilor de răspuns la 

criza sanitară COVID-19 şi actualizării costurilor centrelor de arşi propuse a 

fi realizate. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  

 În ziua de joi, 7 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


