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Marti, 28 septembrie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 24 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei, 
fiind absenți 2 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Cristinel Laurențiu Tepelus - înlocuit parțial de domnul deputat Vasile 
Cîtea, Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Ionel Dancă - înlocuit de doamna deputat Cătălina Ciofu, Grupul 
Parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 - Vasilica Baciu - director 
 Din partea Academiei de Științe Medicale  
 - Beuran Mircea -  vicepreședinte executiv 
 - Enescu Dan Mircea - vicepreședinte 
 - Păunescu Virgil - vicepreședinte 
 - Ceaușu Emanoil - secretar general 
 -  Buda Octavian - membru corespondent 
 Din partea Academiei de Științe Tehnice din România  
 - Mihai Mihăiță - președinte 
 Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România 
 -Adrian Badea - președinte 
 - Petru Andea - secretar general 
 Din partea  Federației Sindicatelor Libere din Învățământ 
 -Popa Stavri Cornelia - secretar general 

Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
 -Eugen Ilea - vicepreședinte 
 Din partea Consiliului Național al Elevilor 
 - Silviu Morcan  - președinte 
 Din partea inițiatorilor 

- deputat PNL Robert-Ionatan Sighiartău  
- deputat USR Ștefan Pălărie. 
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Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 28 septembrie 2021  

I. AVIZ 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai 

sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021. PLx. 341/2021. Procedură de 
urgență. CD – Primă Cameră sesizată.                               

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 

privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru 
modificarea  și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. PLx.  327/2021. Procedură de urgență. 
Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie. CD – Primă Cameră sesizată.          

 3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și 
funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Plx. 433/2020. Raport. C.D. -
Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și 
funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind 
organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale. Plx. 481/2020. Raport comun cu 
Comisia pentru sănătate și familie. Termen: 08 septembrie 2020. C.D. -Cameră 
decizională. 

5. Propunere legislativă privind programul "Masa la Școală" pentru elevii din 
învățământul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun 
suplimentar cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – 
Cameră decizională.  

6. Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din 
învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat. PLx. 596/2019. Raport comun 
cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – Cameră 
decizională.  

7. Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ 
antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate. PLx. 
203/2021. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
și Comisia pentru sănătate și familie. C.D. - Cameră decizională. 

8. Lege pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României.  Plx. 4/2015/2019. 
Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

9. Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României.  PLx. 215/2021. 
Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 29 septembrie 2021 

Întrevedere cu tema: Spațiul European al Cercetării. Programul Orizont 2020 pentru 
evaluarea politicilor naționale din domeniul cercetare, dezvoltare și inovare 

Joi, 30 septembrie 2021 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 
președintele Comisiei.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea dezbaterilor asupra 
punctelor 3 și 4 din ordinea de zi. Propunerea a întrunit 4 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 
7 abțineri. În consecință, propunerea de amânare a fost respinsă. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre 
România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 
mai 2021 (PLx. 341/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021, în valoare de 100 
milioane euro, care va fi implementat pe o perioadă de 6 ani. Obiectivul principal al proiectului 
vizează modernizarea infrastructurii școlare din România, asigurarea standardelor minime 
privind instalații sanitare, canalizare, acces universal, încălzire și ventilație și eficiență 
energetică. Sunt avute în vedere circa 55 de unități de învățământ din mediul urban și rural. 
Acordul intră în vigoare în maxim 180 de zile de la semnare. 

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a întrebat care sunt criteriile de selecție a celor 
55 de unități școlare. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că unitățile de învățământ 
selectate cu prioritate atât în zona urbană, cât și în zona rurală, au în vedere următoarele criterii 
de selecție: nivelul de rezistență în cazul producerii unor eventuale dezastre, cutremure, 
inundații, fluctuația demografică, luându-se în considerare menținerea sau creșterea numărului 
de elevi ce ar participa la cursurile respectivei clădiri în care își desfășoară activitatea unitățile 
de învățământ preuniversitar ce ar trebui reabilitate, dar și unitățile de învățământ unde 
procentele elevilor care aparțin comunităților minoritare defavorizate sunt crescute.  

Domnul deputat Florin Piper-Savu a întrebat cum au fost alese cele 55 de unități de 
învățământ vizate de program și din ce zone sunt acestea. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că programul este în 
subordinea Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și 
Universitare, urmând să fie transmisă ulterior lista. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a solicitat amânarea proiectului de lege 
pentru o săptămână. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că școlile nu au fost încă selectate, 
urmând ca, după ce Acordul a fost încheiat și va fi ratificat de către Parlament să fie realizată 
o selecție a școlilor. 

Comisia, cu 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 4 abțineri, a hotărât amânarea 
proiectului de lege. 
 
 În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, 
precum și pentru modificarea  și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx.  327/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 
instituțiile de învățământ superior, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la 
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sănătate pentru studenți și personalul din sistemul național de învățământ. În funcție de situația 
epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 
2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea 
calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice presupune prezența 
fizică a studenților și se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor 
stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și a 
reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de 
practică. În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenta fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art.287 alin.(2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de 
finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, 
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022, 
se vor putea realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și a internetului, pentru 
formele de organizare a programelor de studii cu frecvență redusă și la distanță. Participarea 
studenților și doctoranzilor la activitățile de predare, învățare, cercetare, aplicații practice 
realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și la examenele prevăzute la 
art.143 și 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit metodologiilor proprii, aprobate de 
instituțiile de învățământ superior. De asemenea, sunt necesare derogări de la legislația în 
vigoare pentru a se putea continua organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante din învățământul preuniversitar și superior de stat. Totodată, se prelungesc 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. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerul Educației susține 
adoptarea proiectul de Lege. 
 Doamna Cornelia Popa-Stavri a precizat că trebuie deblocate și posturile din cadrul 
unităților conexe ale învățământului preuniversitar și din unitățile conexe ale Ministerului 
Educației, a posturilor contractuale și a posturilor de conducere, de îndrumare și control din 
cadrul inspectoratelor școlare. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că s-a primit un amendament din 
partea Blocului Național Sindical, unul de la elevi, este și cel susținut de sindicate. A propus 
să fie asumate de Comisie.  
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise. 
 
 Au fost dezbătute în continuare propunerea legislativă privind modificarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 
(Plx. 433/2020) și propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind 
înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale (Plx. 481/2020). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat obiectul de reglementare pentru 
fiecare în parte. Plx.433/2020 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din 
România, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării dispozițiilor privind 
finanțarea acestei instituții de la bugetul de stat, aceasta urmând a fi finanțată exclusiv din 
venituri proprii. De asemenea, se preconizează eliminarea dispozițiilor privind acordarea 
sprijinului material lunar soțului supraviețuitor și copiilor minori, urmași ai membrilor titulari 
ai Academiei, precum și a dispozițiilor privind acordarea drepturilor în cazul deplasărilor 
efectuate în interesul Academiei în țară sau în străinătate. Plx.481/2020 are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea 
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Academiei de Științe Tehnice din România, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și modificarea și completarea Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei 
de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul unificării cadrului 
legislativ în ceea ce privește aprobarea statului de funcții, caracterul viager al calității de 
membru și nivelul indemnizației, precum și renunțarea la modalitatea de salarizare a 
personalului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile personalului bugetar. Inițiativa 
vizează și eliminarea titulaturii de „academicieni” în contextul în care se face referire la 
membrii Academiei de Științe Medicale, întrucât această titulatură este deținută exclusiv de 
membrii Academiei Române. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerul susține 
inițiativele legislative, însă trebuie luat în calcul și punctele de vedere ale Ministerului 
Finanțelor și ale Ministerului Sănătății.  

Domnul Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România 
(AOȘR), a precizat că propunerea legislativă nu trebuie susținută de Parlamentul României. A 
prezentat activitatea Academiei, concretizată în miile de articole științifice elaborate și 
publicate de membrii săi în reviste de prestigiu din țară și străinătate, inclusiv în Analele proprii 
ale AOȘR, precum și în cele peste 4000 de cărți de specialitate. Recunoașterea acestei activități 
științifice este confirmată de prestigiosul clasament internațional SCIMAGO- Elsevier, care 
evaluează la nivel mondial universitățile și instituțiile de cercetare și care plasează AOȘR pe 
locul 8 în rândul instituțiilor de cercetare din Romania. În acest clasament internațional, în 
primele 800 de poziții, apar doar Academia Română (locul 676) și AOȘR (locul 794). Pentru 
comparație, Academia Română are alocată finanțare pentru 60 de institute de cercetare aflate 
în subordinea sa, în timp ce AOȘR dispune de un singur institut de cercetare, autofinanțat- 
Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare "Constantin Angelescu". În ceea ce privește 
finanțarea, AOȘR a beneficiat în fiecare an de sume cuprinse între 1-2% din totalul fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea academiilor înființate prin lege. În anul 2019 
AOȘR a avut o alocare de circa 10 milioane lei (circa 0,000001% din PIB), în schimb fiind 
obligată să vireze la bugetul de stat toate veniturile proprii. În anul 2020 și pe primele 3 
trimestre ale anului 2021, conform Legii bugetului, Academia nu a primit nicio alocație 
bugetară, prevedere pe care Curtea Constituțională a României a considerat-o 
neconstituțională. 
 Domnul Mihai Mihăiță, președintele Academiei de Științe Tehnice din România, a 
prezentat activitatea Academiei. Adoptarea propunerii legislative ar echivala cu diminuarea 
până la dispariție a posibilităților de a-și îndeplini obiectivele prevăzute în lege. Consecința 
directă și păguboasă este deconectarea României de la cooperarea europeană în domeniul 
științelor aplicate, ingineriei și tehnologiei (EuroCASE) în care ASTR este una dintre cele 23 
de academii naționale. Ca singur reprezentant al României în aceste structuri europene din 
domeniu, ASTR este implicată în următoarele programe ale UE: Scientific Advice Mechanism 
(SAM), Science Advice for Policy bv European Academies (SAPEA), care acordă consultanță 
științifică Consiliului și Parlamentului UE, Frontiers of Engineering (EU - SUA), precum și în 
activități cu rezultate bine apreciate în platformele Euro-CASE referitoare la: transport, 
energie, inovare, mobilitate, educație inginerească, biochimie. La programele și platformele 
amintite au fost propuși specialiști români din ASTR din cercetare și din economie pentru a 
participa la lucrul în echipă. Drept urmare, în biblioteca electronică a ASTR se află 11 rapoarte 
cu rezultatul cercetărilor din tot atâtea domenii care au fost distribuite instituțiilor interesate 
din țară. Recunoașterea de către comunitate a competențelor tehnico-științifice de excepție a 
membrilor ASTR (șapte sunt și membri ai Academiei Române) este consecința activităților de 
cercetare, de implicare în activitățile inginerești, de formare a specialiștilor pentru producție, 
proiectare, cercetare, învățământ superior de mai mulți ani. Membrii ASTR se regăsesc în 
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participări la elaborarea orientărilor în cercetarea științifică inginerească (RELANSIN. 
AMTRANS. ORIZONT 20) și ca directori de proiecte sau membri în colective (exemple 
SAFNET, MODUR. TERITRANS, INSTRA). Implicarea în conducerea de doctorate a cvasi 
majorității membrilor este garanția că sunt conectați la activitățile de cercetare și, mai mult, că 
a lor cunoaștere este împărtășită și că pot servi ca modele pentru cei care știu să le aprecieze și 
să le folosească experiența. ASTR și-a desfășurat activitățile cu minimum de cheltuieli - aparat 
de lucru format din două posturi. Din venituri proprii, și-a asigurat spațiul de funcționare 
(prevăzut în art. 30 din Legea nr. 230/2008, dar nu și alocat), cheltuielile privind editarea și 
tipărirea cărților, a revistei Academiei, iar pentru publicații autorii nu sunt recompensați 
financiar. Sponsorizările din partea unor unități industriale sunt modice, sporadice. Singurele 
contribuții sigure au fost și sunt cotizațiile membrilor ASTR, sprijinul acordat de Asociația 
Generală a Inginerilor din România (AGIR) și veniturile din unele proiecte de cercetare. 

Domnul Mircea Beuran, vicepreședintele Academiei de Științe Medicale (ASM), a 
prezentat istoricul și activitatea Academiei. ASM reunește, de peste 85 de ani, cele mai multe 
personalități medicale, cu recunoaștere științifică și profesională în domeniul medical și 
farmaceutic din România; la această dată sunt 149 membri titulari, 41 membri corespondenți, 
39 membri de onoare din România și 55 străini. ASM este membră a Federației Europene a 
Academiilor de Medicină din anul 2007, alături de alte 23 de Academii de Științe Medicale 
din țările europene cu tradiție în domeniul medical. Academia reprezintă un for de consacrare 
a elitei din multiplele specialități ale vieții medicale și în același timp un for lucrativ, fiind un 
instrument al Ministerului Sănătății în desfășurarea cercetării științifice medicale și în stabilirea 
strategiilor naționale în domeniul sănătății. În acest cadru, s-au stabilit cooperări cu Academii 
similare din întreaga lume. Dovada o constituie primirea ASM în Federația Internațională a 
Academiilor de Medicină. Finanțarea primită de la bugetul de stat este destinată exclusiv 
acoperirii indemnizațiilor celor 190 de membri titulari ai instituției (număr fix, conform legii) 
și a salariilor celor 10 persoane din administrație. 

Domnul Dan Mircea Enescu, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, a 
prezentat activitatea externă a Academiei. ASM se implică, alături de societățile medicale, în 
organizarea de simpozioane, conferințe și congrese medicale, în editarea de reviste medicale 
și cărți medicale. Academia organizează anual o sesiune de comunicări științifice, susținută de 
membri săi, cu invitați de renume din țară și străinătate și de premiere a celor mai recente și 
reprezentative cărți, tratate medicale, monografi etc. Pandemia COVID-19 a generat un 
răspuns amplu din partea ASM, în colaborare cu Ministerul Sănătății și universitățile de 
medicină din România. Astfel, în perioada martie-iulie 2021, au fost organizate șase conferințe 
naționale cu participare internațională, sub titulatura „Primul an de pandemie Covid-19: 
Dovezi științifice și experiențe proprii”. Agenda conferințelor a inclus un număr de peste 60 
de teme susținute de personalități marcante ale medicinei din țară și străinătate, cu un impact 
important, reflectat în cei peste 100.000 de participanți online, așa cum rezultă din înregistrări 
(sunt pe site-ul ASM). ASM a început, din septembrie 2021, un ciclu de mese rotunde 
interdisciplinare pe tema implicațiilor patologiei COVID-19 pe domeniile diverselor 
specialități medicale, cu o frecvență de două manifestări pe lună. 
 Domnul deputat Brian Cristian a propus adoptarea celor două inițiative. A precizat că 
inițiatorii au urmărit să elimine partea de suprafinanțare a anumitor entități în raport cu 
rezultatele pe care le au. A adăugat că AOSR a folosit 60% din buget pentru plata 
indemnizațiilor membrilor și 25% pentru plata salariilor personalului. Pe de altă parte, conform 
website-ului propriu, nu se poate verifica activitatea entității, întrucât rapoartele de activitate 
publicate sunt din anul 2017.  
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 Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat că este împotriva adoptării inițiativelor 
legislative. În toate cele trei academii există numeroși oameni prestigioși, care merită respect 
și sprijin, iar aceste instituții merită să funcționeze în continuare. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că va vota respingerea inițiativelor. A 
subliniat că, în statutul AOSR, se precizează foarte clar că membrii acesteia nu au titulatura de 
academician. Prin lege este foarte clar stabilit că este singura instituție ce poate acorda titlul de 
academician în România este Academia Română. Toate academiile de ramură, inclusiv AOSR, 
au avut sprijinul Academiei Române la momentul înființării prin lege. Deci, Academia 
Română nu a văzut un adversar în celelalte academii de ramură și nu a solicitat niciodată 
desființarea acestor academii. Mai mult, Curtea Constituțională, prin decizia din vara acestui 
an, a statuat că finanțarea trebuie să fie din bugetul de stat. Faptul că nu s-au alocat aceste surse 
la începutul anului bugetar a fost corectat prin rectificarea bugetară.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a precizat, în numele Grupului Parlamentar al 
Minorităților Naționale, că va susține respingerea inițiativelor legislative. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a susținut deschiderea de structuri academice, întrucât 
acestea presupun învățare și construire, și menționat că susține respingerea. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că va vota împotriva propunerilor 
legislative. Academia de Științe Medicale e un centru de pregătire, cercetare, dezvoltare, ai 
cărei membrii sunt creatori de școală, cercetători, oameni cu peste 40 ani de experiență, care 
și-au adus aportul la dezvoltarea învățământului românesc, fie el medical sau de altă natură. 
 Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu și doamna deputat Ana-Loredana 
Predescu au susținut respingerea celor două propuneri legislative. 
 Comisia, cu 4 voturi pentru adoptare și 19 voturi pentru respingere, a hotărât 
respingerea Plx. 433/2020. 
 Comisia, cu 4 voturi pentru adoptare și 19 voturi pentru respingere, a hotărât 
respingerea Plx. 481/2020. 
 

În continuare s-au dezbătut propunerea legislativă privind programul "Masa la Școală" 
pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial (Plx. 645/2013), 
proiectul de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul 
obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat (PLx. 596/2019) și proiectul de Lege pentru 
asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de 
stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate (PLx. 203/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat obiectul de reglementare pentru 
fiecare dintre cele trei propuneri legislative. Plx.645/2013 are ca obiect de reglementare 
instituirea programului „Masă la Școală” pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și 
gimnazial, de stat și privat, program ce vizează acordarea, cu titlu gratuit, a unei mese la școală, 
în limita unei valori zilnice de 10 lei/elev. Totodată, se propune abrogarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003, cu 
modificările și completările ulterioare. Plx. 596/2019 are ca obiect de reglementare acordarea, 
în regim de gratuitate, preșcolarilor și elevilor din învățământul obligatoriu primar și 
gimnazial, de stat sau privat, a unui pachet alimentar diversificat sau a unei mese calde, în 
limita unei valori zilnice de 10 lei/preșcolar sau elev, precum și abrogarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.96/2002.  PLx. 203/2021 are ca obiect de reglementare acordarea unui 
suport alimentar zilnic, constând într-o masă caldă, în valoare de 15 lei/antepreșcolar sau 
preșcolar, urmărindu-se asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ 
antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.  
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că poziția Ministerului 
Educației față de fiecare din cele trei propuneri legislative este în concordanță cu domeniul de 



8 

competență al acestuia, fără a se putea pronunța pe partea financiară sau pe sfera autorităților 
locale. Plx. 596/2019 reprezintă o suprapunere pe Programul pentru școli al României 
Ministerul Educației a propus o analiză comună, printr-un grup de lucru, împreună cu membrii 
Comisiei,  pe un pachet/ proiect care să integreze toate cele trei propuneri legislative și care să 
ofere extinderea perspectivei Programului masă caldă.  
 Doamna Vasilica Baciu a precizat că și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației susține propunerile legislative și implicit propunerea Ministerului Educației de 
constituire a unui grup de lucru comun. 
 Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a menționat că susține ideea inițiativelor legislative, 
cu unele observații. 
 Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău, inițiator, a menționat că, din anul 2016 
există 150 de școli pilot în România care beneficiază de un astfel de program. Oferirea unei 
mese la școală poate contribui, în viitor, la creșterea numărului de copii înscriși în învățmântul 
antepreșcolar și preșcolar și la reducerea abandonului școlar. Este de acord cu propunerea 
Ministerului Educației și amânarea dezbaterilor, comasarea celor trei proiecte, cu mențiunea 
ca implementarea să se facă etapizat, întrucât nu vor fi fonduri pentru a implementa proiectul 
în toate școlile în același timp.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol și doamna deputat Rodica-Luminița Barcari au 
susținut amânarea, comasarea și etapizarea implmentării.   
  Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus realizarea unui grup de lucru, din care să 
facă parte reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare, cu întâlniri în luna octombrie, în 
vederea elaborării unei inițiative legislative noi, la care toți membrii Comisiei să fie inițiatori. 
Fiecare inițiativă legislativă are probleme de tehnică legislativă și de implementare, iar dacă ar 
fi adoptate amendamente, care să facă posibilă aplicarea coerentă a textului, nefiind discutate 
la Senat, ar fi susceptibile de bicameralism. Este necesar să fie înglobat, în inițiativa care se va 
elabora, programul realizat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Trebuie 
găsită sursa de finanțare în așa fel încât aceasta să fie folosită în permanență de către autorități 
cu acest scop. Este importantă etapizarea, în cuprinsul unei singure legi: începând cu anul 
școlar viitor pentru antepreșcolari, în anul următor pentru preșcolari, întrucât trebuie realizată 
investiția în infrastructura necesară. Multe școli cuprinse în programul pilot nu au reușit să 
implementeze programul pentru că nu aveau infrastructură. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că a vizitat Școala „Smart” din 
Ciugud, unde directorul școlii și membrii consiliului local au reușit să ofere elevilor transport 
gratuit, masă caldă și uniforme, învățământ digital și perfecționare pentru cadrele didactice. A 
considerat foarte bună ideea înființării unui grup de lucru, unde vor exista puncte de vedere ale 
experților din domeniu. A propus înființarea unei comisii speciale care să elaboreze pachetele 
legislative privind reducerea abandonului școlar. 
 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a menționat că abandonul școlar are loc la toate 
nivelurile de învățământ, însă cel mai îngrijorător fenomen se petrece la nivelul trecerii din 
învățământul primar către cel gimnazial.  
 Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a menționat că susține orice inițiativă ce vine în 
sprijnul copiilor. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat că, dacă obiectivul comisiei speciale va fi 
reglarea mecanismului care face parte din sistemul de învățământ, privitor la asigurarea hranei 
calde pentru antepreșcolari, preșcolari și elevii din gimnaziu, va vota cu mare drag pentru 
adoptare. A atenționat că, în Regulament, există prevederi clare cu privire la înființarea unei 
comisii spciale. A propus Comisiei să solicite Guvernului fișe financiare pentru fiecare dintre 
cele trei propuneri. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că sunt proceduri diferite pentru 
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înființarea unui grup de lucru și pentru comisie specială, fiind mult mai rapidă înființarea 
grupului de lucru. Tema reducerii abandonului școlar este amplă și cuprinde și alte aspecte 
înafară de masa caldă în școli.  
 Supusă votului, propunerea de înființare a unei comisii speciale a fost votată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterii Plx. 
645/2013,  PLx. 596/2019 și PLx. 203/2021.  

 
 Ședința a continuat cu Legea pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României (Plx. 
4/2015/2019). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că legea a fost retrimisă de la Plen 
deoarece trebuia modificat momentul începerii aplicării acesteia, respectiv prorogarea pentru 
anul școlar 2023-2024. Legea are ca obiect de reglementare completarea articolul 70 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii 
prevederilor conform cărora se înființează Catalogul școlar on-line, document electronic care 
să asigure publicarea zilnică în mediul online a notelor și a absențelor elevilor din învățământul 
preuniversitar. 
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că, în urma analizei Cererii de 
reexaminare și a actelor normative din legislația secundară în domeniu, nu susține adoptarea 
Legii. 

Comisia, cu 7 voturi pentru adoptare, 3 voturi împotrivă adoptării și 9 abțineri, a hotărât 
aprobarea Cererii de reexaminare și respingerea Legii. 

 
 A urmat Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României (PLx. 
215/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Legea are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011, în sensul prevederii 
unui mecanism juridic coerent care să asigure stabilitatea și continuitatea managementului 
școlar, în ipoteza vacantării funcției de director, creșterea gradului de transparență a organizării 
comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită reprezentanților elevilor de a fi observatori, 
legiferarea procedurii speciale de desemnare a directorilor unităților școlare particulare în 
ipoteza vacantării funcției. 
 Domnul deputat Ștefan Pălărie, inițiator, a prezentat motivele invocate de cererea de 
reexaminare, respectiv o critică formală și două critici de fond și amendamentele propuse în 
vederea rezolvării problemelor.  
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerul Educației 
dorește ca inițiativa să nu interfereze cu consursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori, 
aflate în curs de desfășurare. În consecință, a sugerat ca, în cazul adoptării, să se stabilească 
intrarea în vigoare a legii în anul școlar 2020-2023.  
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că orice propunere venită în plus față 
de ideea inițială a propunerii va duce automat la declararea legii ca neconstituțională.  A 
precizat că, din amendamentele propuse de domnul senator Pălărie, nu poate fi de acord decât 
cu cel privind eliminarea de la art. 246, celelalte necesitând analiză și reformulare.  
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 19 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât adoptarea 
Legii cu amendamente admise și respinse. 
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Miercuri, 29 septembrie 2021 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  

Din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
- domnul Iulian Popescu - secretar de stat  
- doamna Ioana Ispas, consilier, Departamentul afaceri europene  

 Experți străini: 
- Mariam Camarero profesor la Universitatea Jaume I din Castellón (Spania); 
- Claire Nauwelaers, expert în politici de cercetare și inovare (Belgia); 
- Richard Harding, expert al Uniunii Europene în domeniul Politicilor de Coeziune și 

Fonduri Structurale și de Investiții Europene (Marea Britanie); 
- Lauritz B. Holm-Nielsen, expert în sfera condițiilor cadru pentru politici de cercetare 

publică  (Danemarca); 
- Ondřej Hradil,  expert pe parteneriatul public-privat (Croația) 
- Domagoj Račić, expert în sisteme guvernamentale din sfera politicilor de cercetare și 

pe învățământ superior (Croația) 
- Ward Ziarko (Belgia)  
- Mateusz Gaczyński (Polonia). 

 
 În ziua de miercuri a avut loc ședința comună a Comisiei pentru învățământ și Comisiei 
pentru știință și tehnologie din Camera Deputaților împreună cu cele două comisii similare din 
Senat - Comisia pentru știință, inovare și tehnologie și Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport, cu tema: Spațiul European al Cercetării. Programul Orizont 2020 pentru 
evaluarea politicilor naționale din domeniul cercetare, dezvoltare și inovare. 
 Ședința comună a fost condusă de către domnul senator Adrian Hatos, președintele 
Comisia pentru știință, inovare și tehnologie a Senatului. 
 Domnul președinte Adrian Hatos a mulțumit grupului de experți pentru participare și a 
subliniat faptul că se pornește de la premisa binecunoscută conform căreia cercetarea și 
inovația românească sunt în suferință. În ceea ce privește criza cercetării românești, aici se 
corelează deficiențele rezultatelor cu lipsa acută a finanțării. Sunt și probleme structurale, pe 
care experții Comisiei Europene doresc să le cunoască pentru a ajuta la soluționarea acestora. 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a felicitat inițiativa dezbaterii. Colaborarea 
în domeniul cercetării este un element esențial, un element cheie, foarte important, mai ales în 
aceste vremuri. Dezbaterea arată că s-a conștientizat, încă odată, cât de importantă este 
cercetarea în domeniul medical, social și nu numai. România, împreună cu statele membre ale 
Uniunii Europene, dar în egală măsură și cu instituțiile Uniunii Europene trebuie să coopereze, 
această întâlnire fiind un exemplu. În această perioadă, pe partea de finanțare, există sprijinul 
Uniunii Europene prin Mecanismul Redresare și Reziliență.   
 Domnul președinte Dragoș Gabriel Zisopol a subliniat că sunt numeroase teme și 
probleme ce ar trebui abordate, de la cercetarea la nivelul masteratelor universitare, până la 
cercetarea dezvoltată în Academia Română și academiile de ramură.  
 Domnul secretar de stat Iulian Popescu a menționat că România are nevoie de o reformă 
structurală în sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare care, în pofida multor eforturi încă nu 
este la un nivel optim. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării împreună cu Parlamentul 
României vor colabora astfel încât să fie utilizate în cel mai eficient mod toate soluțiile de 
finanțare pe care fondurile naționale, dar și Comisia Europeană le-a pus la dispoziția României.  
Accentul trebuie să cadă asupra inovării și transferului tehnologic astfel încât sistemul de 
cercetare-dezvoltare-inovare să aducă cât mai rapid o valoare adăugată în economie.  
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 Doamna consilier Ioana Ispas a precizat că scopul acestei dezbateri este de a oferi 
experților Comisiei Europene șansa de a avea un dialog pe problemele stringente ale cercetării, 
dezvoltării și inovării. În urmă cu aproximativ un an, a început exercițiul PSF (Poilicy Support 
Facility) care reprezintă mecanismul de sprijin al reformei politicilor naționale, care asigură 
sprijin independent autorităților publice naționale cu atribuții în domeniu, 1a solicitarea 
acestora, din partea unor experți recunoscuți de Comisia Europeană. De asemenea, PSF 
reprezintă un instrument flexibil care permite ca un stat membru să beneficieze de mai multe 
ori de această facilitate. În data de 6 iulie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat 
sprijinul Comisiei Europene pentru a beneficia de instrumentul PSF, susținut prin programul-
cadru de cercetare, dezvoltare și inovare al Uniunii Europene – Orizont 2020, pentru a veni în 
sprijinul eforturilor Guvernului României în implementarea reformelor structurale, în vederea 
creșterii calității în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării pe plan național și evidențierea 
potențialului cercetătorilor din România în Spațiul European de Cercetare (ERA). Principalul 
obiectiv al activității PSF îl constituie inițierea reformelor sistemului de cercetare, dezvoltare 
și inovare pe baza recomandărilor experților externi. Prioritățile pentru care are loc evaluarea 
sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare au fost: sistemul național de cercetare și 
inovare din România, schimbări necesare unei coordonări îmbunătățite, condiții-cadru pentru 
cercetare si resursele umane CDI, internaționalizarea sistemului național CDI în Spațiul 
European de Cercetare,  parteneriatele public-private ca principali factori pentru inovare. 
 Experții internaționali au reafirmat sprijinul Comisiei Europeană în reforma politicilor 
naționale în domeniul cercetării și inovării prin consolidarea setului de servicii furnizate de 
mecanismul de sprijin al politicilor pentru statele membre și țările asociate, în sinergie cu 
Fondul european de dezvoltare regională, cu serviciul de sprijin pentru reforme structurale și 
cu instrumentul de realizare a reformelor. Mecanismul de sprijin al reformei politicilor 
naționale CDI este finanțat 100% prin Programul UE Orizont 2020 și asigură sprijin 
independent autorităților publice naționale cu atribuții în domeniul CDI, la solicitarea acestora, 
din partea unor experți recunoscuți de Comisia Europeană. Acest instrument are un rol 
important în asigurarea armonizării sistemelor naționale CDI în cadrul ERA, pe diverse paliere, 
precum: stimulentele fiscale pentru CDI, știința deschisă, finanțarea bazată de performanță a 
organismelor publice de cercetare și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare și 
inovare. 
 Pe parcursul dezbaterilor, au fost abordate subiecte relevante pentru progresul cercetării 
și inovării în România. Participanții au subliniat că este nevoie de o reformă reală a sistemului 
național CDI, bazată pe o analiză transparentă și imparțială a factorilor care au generat declinul 
cercetării și inovării în România. 

 
 

 În ziua de joi, 30 septembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


