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 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 22 martie 2022  

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educației 

financiare”. PLx. 87/2022. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – 
Cameră decizională.  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. PLx. 317/2019. Raport. C.D. – Cameră decizională.  

3. 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.     

4. Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al 
Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 
București. PLx. 597/2020. Retrimis de la Plen. Raport comun suplimentar cu Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. C.D. – Cameră decizională.  

5. 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.  

II. DIVERSE 
Miercuri, 23 martie 2022 și joi, 24 martie 2022 

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

Marti, 22 martie 2022 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 
președintele Comisiei pentru învățământ. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
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Domnul deputat George-Cristian Tuță, chestor al Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, a informat că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a hotărât 
desemnarea domnului deputat Vasile-Aurel Căuș în funcția de vicepreședinte al Comisiei 
pentru învățământ și a doamnei deputat Rodica-Luminița Barcari în funcția de secretar al 
Comisiei. 

Supusă votului, propunerea de desemnare a domnului deputat Vasile-Aurel Căuș în 
funcția de vicepreședinte al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Supusă votului, propunerea de desemnare a doamnei deputat Rodica-Luminița Barcari 
în funcția de secretar al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbateri asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 11 

aprilie ca „Ziua națională a educației financiare” (PLx. 87/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul are ca obiect de 
reglementare declararea zilei de 11 aprilie ca “Ziua națională a educației financiare”, având în 
vedere analiza situației financiare actuale și a identificării principalelor bariere din domeniu, 
atât la nivel de individ, cât și la nivel de microîntreprinderi. Scopul inițiativei este ca cetățenii 
să poată ”beneficia de un minim de educație financiară” și de a-i determina să se intereseze în 
vederea obținerii de îndrumare și sfaturi în domeniul financiar.   
 Domnul deputat George-Cristian Tuță, inițiator, a precizat că accesul universal la 
educație financiară ar trebui să fie o prioritate a statului în sensul responsabilizării cetățenilor, 
iar celebrarea acestei zile ar spori interesul românilor cu privire la aceasta. România are nevoie 
de servicii financiare accesibile și de educarea populației în sensul folosirii acestora. Prezentul 
proiect de act normativ își propune să instituie ziua de 11 aprilie ca Ziua națională a educației 
financiare. Manifestările publice și simpozioanele vor face cunoscută românilor necesitatea de 
a beneficia de un nivel minim de educație financiară și de a se interesa în vederea obținerii de 
sfaturi privind produsele și serviciile financiare care le satisfac nevoile de-a lungul vieții. 
Incluziunea financiară are un rol foarte important în creșterea calității vieții cetățenilor, iar 
pentru aceasta este nevoie atât de programe de educație financiară, cât și de programe de 
facilitare a accesului la produse și servicii financiare. Deși România a înregistrat progrese în 
ultimii ani în domeniul serviciilor financiare, țara noastră este în continuare pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de educație financiară și accesul la unele 
categorii de servicii și produse financiare, situație accentuată de un decalaj major între mediul 
urban și rural în acest domeniu. Din punct de vedere al impactului social, se preconizează că, 
prin introducerea acestei reglementări și prin creșterea nivelului de conștientizare, cetățenii și 
întreprinderile vor putea cunoaște mai bine produsele și serviciile financiare, vor gestiona mai 
bine evenimente neprevăzute și își vor putea planifica investițiile viitoare. 
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a susținut inițiativa care creează posibilitatea 
aducerii în fața elevilor a unor instituții precum Banca Națională a României, Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul Educației, Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a 
sublinia încă o dată importanța educației financiare în rândul tinerilor de la cele mai fragede 
vârste.  
 Doamna secretar Rodica-Luminița Barcari a felicitat inițiatorul și a fost de părere că se 
face prea puțină educație financiară în învățământul preuniversitar, iar această zi va oferi 
posibilitatea și școlilor din România să organizeze mai multe acțiuni la care să fie invitați 
adevărați profesioniști pentru a completa cunoștințele în domeniul educației financiare.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut inițiativa și a propus câteva 
amendamente. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 17 voturi pentru și 3 abțineri, a înaintat Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
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 Au urmat dezbateri asupra proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 (PLx. 317/2019). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea art.12 alin.(81) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității de acordare a unei 
mese gratuite elevilor înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 
ani și prin intermediul serviciilor de catering, nu numai prin intermediul cantinelor școlare, 
cum este în prezent.  
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că, pentru a nu afecta principiul 
autonomiei locale este necesară modificarea textului, iar fiind vorba de finanțare asupra 
inițiativei ar trebuie să se pronunțe și Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației. Ministerul Educației susține inițiativa.  
 Doamna senator Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela, inițiator, a explicat că, în România, 
formarea profesională în contexte de învățare formale este asigurată prin două sisteme 
complementare: sistemul de formare profesională inițială și sistemul de formare profesională 
continuă. Prin formarea profesională inițială resursele umane dobândesc o calificare care 
permite obținerea unui loc de muncă, iar prin formarea profesională se continuă dezvoltarea 
pe parcursul vieții, în concordanță cu cerințele pieței muncii și cu aspirațiile personale. 
Formarea profesională inițială furnizată prin învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este 
reglementată prin Legea nr. 1/2011 și regulamentele aferente. Prin atragerea absolvenților 
clasei a VIII-a în școala profesională s-ar diminua considerabil abandonul școlar care are drept 
consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. La nivel național, dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic dă o nouă perspectivă de viitor tinerilor, duce la creșterea 
nivelului competențelor tehnice la nivel local și regional, la atragerea de noi investitori și 
crearea locurilor de muncă. Susținerea elevilor pentru a putea urma această formă de 
învățământ este deosebit de importantă, deoarece mulți elevi provin din localități aflate la 
distanțe mari de unitățile ÎPT, localități de unde elevii nu ar putea ajunge la școală din lipsa 
unei rețele de transport în comun sau a costurilor mari. Astfel, se impune asigurarea cazării 
elevilor și a hranei acestora. Multe unități școlare ÎPT nu dețin internate și cantine proprii și nu 
pot asigura aceste servicii. În acest sens, pentru a facilita asigurarea mesei gratuite, se justifică 
introducerea posibilității asigurării mesei gratuite și prin servicii de catering.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că susține inițiativa, dar nu în forma 
inițială, ci ținând cont de propunerea venită din partea Guvernului. Modificare este necesară 
pentru atunci când se creează o obligație administrației publice locale prin lege, fiind necesare 
menționarea sursei de finanțare, impactul bugetar și o fișă fiscală. 
  Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că este de acord cu amendamentul 
și susține proiectul.  
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode este de acord cu amendamentul, în sensul în 
care finanțarea nu mai este una obligatorie, ci opțională. 
 Domnul vicepreședinte Valeriu Atanasiu Onuț a fost de părere că ar trebui să se facă 
referire doar la învățământul profesional, nu și la cel dual. 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că în ultimii ani mediul de afaceri 
a întâmpinat multe dificultăți. Includerea învățământul dual a venit din partea Comisiei pentru 
administrației publică și amenajarea teritoriului în urma discuțiilor avute cu autoritățile locale.  
 În urma discuțiilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise. 
 



4 

 Ședința a continuat cu dezbateri 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). 
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că actul normativ reglementează 
protejarea și sprijinirea copiilor, a părinților acestora, dar și a angajatorilor în situația în care 
activitatea didactică în unitățile de învățământ, inclusiv în cele de educație antepreșcolară și 
preșcolară se limitează sau se suspendă cu prezența fizică. Având în vedere necesitatea 
protecției sociale a cetățenilor, ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-COV-
2, Guvernul susține inițiativa legislativă. 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a amintit că inițiativa a mai fost dezbătută în 
Comisie, dar se rediscută întrucât celelalte comisii sesizate în fond au adus modificări, în sensul 
eliminării unui alineat.  
 Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului București (PLx. 597/2020). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare aprobarea transmiterii unui imobil - Clubul Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă 
Cireșarii - din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, în 
domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 1 al Municipiului București.  
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației nu susține 
inițiativa legislativă și a precizat că în conformitate cu art. 105, 106 și 107 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin finanțare complementară 
și suplimentară, consiliile județene, respectiv consiliile locale pot să investească în 
infrastructura cluburilor sportive școlare, respectiv a cluburilor și palatelor copiilor. Nu se 
menționează care sunt schimbările preconizate sau cum va fi valorificat pe viitor activul care 
face obiectul inițiativei legislative. Referitor la schimbarea titularului dreptului de proprietate, 
pe perioada în care în imobil funcționează Clubul Copiilor sectorului 1, unitate de învățământ 
din subordinea Ministerului Educației, imobilul ar trebui să fie în domeniul public al statului 
și în administrarea Ministerului Educației pentru ca deciziile să fie ale instituției care își 
desfășoară activitatea în imobil, nu ale altei entități care va avea posibilitatea să schimbe 
destinația bazei fără să solicite acordul Ministerului Educației.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de observațiile Consiliului Legislativ care 
prevede foarte clar că un transfer de imobil de la administrația publică centrală către cea locală 
se realizează prin hotărâre de Guvern, nu prin lege, prevedere ce se regăsește în Codul 
administrativ, ceea ce face ca această inițiativă să fie neconstituțională.  A propus un raport de 
respingere. 
 Comisia, cu 18 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a hotărât respingerea proiectului 
de lege. 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 (Plx. 614/2021). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a amintit că plenul Camerei Deputaților a 
hotărât retrimiterea propunerii legislative la Comisiile sesizate în fond pentru întocmirea unui 
nou raport comun.  
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 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, inițiator, a susținut forma adoptată de Comisie 
în urmă cu două săptămâni și a mulțumit pentru sprijinul acordat în mod direct copiilor și 
tinerilor care provin din medii socioeconomice defavorizate, în mod special din cadrul 
comunităților vulnerabile de romi, atât în ceea ce privește încadrarea de noi mediatori școlari, 
cât și pentru includerea în structura inspectoratelor școlare a unui inspector care să ocupe de 
cei proveniți din aceste medii defavorizate.  
  Doamna președinte Natalia Elena Intotero l-a întrebat pe domnul deputat Cătălin-
Zamfir Manea dacă susține forma adoptată de Comisie cu toate amendamentele care făceau 
parte din anexa la raport, inclusiv amendamentul care se referea la retragerea titlului de doctor. 
 Domnul deputat  Cătălin-Zamfir Manea a precizat că a retras amendamentul care se 
referea la retragerea titlului de doctor deoarece s-a înțeles în mod eronat scopul în care a fost 
formulat amendamentul. 
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației își menține 
punctul de vedere și susține amendamentele din primul raport, cele referitoare la inspectorul 
școlar și mediatorul școlar.  

Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 3 abțineri, adoptarea propunerii legislative 
cu amendamente admise.  

 
 La punctul III. DIVERSE, domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a propus ca, în viitor, 
având în vedere faptul că situația permite, să se organizeze o serie de activități care să cuprindă 
vizite de lucru în teritoriu.  
  
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 

- deputat George-Cristian Tuță  
- senator Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela. 

 
 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, Bulai Oana-Gianina, 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, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 
 
 În zilele  de miercuri, 23 martie 2022 și joi, 24 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 


