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PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 martie 2021 

  
Marți, 09 martie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei după cum urmează: 
           - doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru - înlocuită de doamna deputat Cătălina 
Ciofu, Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Romulus-Marius Damian - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu 
Macovei, Grupul parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Ionel Dancă - înlocuit de domnul deputat Emil Dumitru, Grupul 
parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Marina Manea - secretar de stat 

Din partea Ministerului Apărării Naționale 
- Marius Bălu - secretar de stat 
- lt.col. Florin Bucur - director general 
- Ionel Angelina - director. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 09 martie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 3 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 87 din 28 ianuarie 2021. PLx. 306/2020/2021. Raport comun cu Comisia pentru apărare, 
ordine public și siguranță națională și Comisia pentru constituționalitate. C.D. - Primă Cameră 
sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. PLx. 112/2021. Procedură de urgență. Raport 
comun Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. C.D. - Cameră decizională. 

II. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
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3. Comunicare a Comisiei – Carte verde privind îmbătrânirea populației – Promovarea 
solidarității și a responsabilității între generații. COM(2021)50. Document nelegislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 
- Resetarea educației și formării pentru era digitală. COM(2020)624. Document nelegislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până 
în 2025. COM(2020)625. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 
fondului. 

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare 
COM(2020)628. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 10 martie și joi, 11 martie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
  
 Lucrările ședinței Comisiei 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. 
 
 Ședința a debutat cu dezbaterea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, 
ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 3 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 ianuarie 2021 (PLx. 306/2020/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că Legea are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul instituirii procedurii admiterii prin repartiție a absolvenților 
învățământului liceal militar în instituțiile de învățământ superior militar, precum și al 
implementării standardelor ocupaționale care să ofere ocupații și calificări specifice. De 
asemenea, vizează redefinirea unor prevederi privind managementul instituțiilor de învățământ 
militar, în scopul creării unui cadru unitar, coerent și integrat de coordonare eficientă a formării 
și educației profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din sistemul național de apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

Domnul secretar de stat Marius Bălu a menționat că Ministerul Apărării Naționale 
susține adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020. 

 Doamna secretar de stat Ștefania Marina Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține ordonanța în forma inițială, așa cum a fost adoptată de Guvern. 
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că, în data de 28 ianuarie, Curtea 
Constituțională a României a acceptat obiecțiile de neconstituționalitate și a declarat Legea în 
ansamblul ei ca fiind neconstituțională, asta însemnând că pentru aceleași obiective este nevoie 
de o lege nouă și a propus un aviz negativ asupra proiectului de lege. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a făcut precizarea că din partea Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională s-a primit un raport preliminar de adoptare, 
la care s-a luat în considerare Decizia Curții Constituționale. 
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 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a explicat că legea de aprobare a fost declarată 
neconstituțională. În  momentul în care legea de aprobare a unei ordonanțe de urgență este 
declarată neconstituțională, aceasta revine în comisie și se discută din nou ordonanța de bază, 
se reia procesul de dezbatere a inițiativei legislative. În instituțiile de învățământ superior militar 
este necesar ca instructorii prevăzuți în ordonanța de urgență să poată fi asimilați personalului 
didactic doar cu condiția să fie absolvenți de studii universitare de licență și a modulului de 
pregătire psihopedagogică, pentru că nu se poate ca majoritatea profesorilor să aibă studii 
universitare și unii instructori să predea într-o instituție de învățământ superior fără a avea 
modulul psihopedagogic sau fără a avea studii universitare de licență. Domnul vicepreședinte 
Szabo Odon a propus ca amendamentele care au fost deja adoptate de cele două comisii inițial, 
în mandatul anterior, să fie adoptate și acum.  
 Doamna Ioana Mînzu, șef birou al Comisiei pentru învățământ, a precizat că, în urma 
consultărilor între comisii și Departamentul Legislativ, s-a sugerat că varianta optimă este aceea 
de adoptare a ordonanței fără modificări, chiar dacă motivul declarări neconstituționalității a 
fost bicameralismul. O adoptare cu amendamente ar putea duce la o nouă decizie de 
neconstituționalitate. 
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode și-a retras propunerea făcută anterior. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus la vot un raport preliminar de adoptare 
a ordonanței cu amendamente admise. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 21 voturi pentru și 2 abțineri, adoptarea Legii 
cu amendamente admise, în sensul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
79/2020 cu modificări și completări.  
 
 În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 112/2021). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea Legii nr.55/2020, în sensul în care, prin derogare de la dispozițiile 
art.38 alin.(1), în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, în baza și sub rezerva analizei 
situației epidemiologice la nivel național, realizată de Ministerul Sănătății, împreună cu Centrul 
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, și în baza hotărârii Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență, prin ordin al ministrului educației, se poate dispune suspendarea 
activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile 
de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line. În egală măsură, prin 
amendamentele de la Senat, se face referire și la dovezile înlocuitoare ale permiselor de 
conducere. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Manea a explicat că este vorba despre un proiect de 
Ordonanță de urgență a Guvernului care are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.55/2020, în sensul în care în perioada 11 ianuarie 2021 - 08 februarie 2021, prin ordin al 
Ministrului Educației, s-a putut dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a 
antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților 
didactice în sistemul online. Acest act normativ a fost adoptat în contextul în care dispozițiile 
prevăzute la art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, 
au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020. Măsura a fost necesară pentru 
asigurarea cadrului legal în vederea bunei desfășurări a procesului de învățământ, astfel încât 
cadrele didactice și elevi să beneficieze de drepturi constituționale la învățătură și sănătate în 
condiții de siguranță epidemiologică. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise de tehnică legislativă.  
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 Următorul punct pe odinea de zi a fost Comunicarea Comisiei – Carte verde privind 
îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a responsabilității între generații. 
COM(2021)50. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat câteva aspecte referitoare la 
conținutul Comunicării: evoluțiile demografice se află printre prioritățile agendei politice a UE, 
iar creșterea speranței de viață în ultimii aproximativ 10 ani prezintă oportunități și provocări. 
Statele membre abordează impactul îmbătrânirii prin îmbunătățirea sistemelor de educație și de 
dobândire a competențelor, prin încurajarea unei vieți profesionale mai lungi și prin promovarea 
reformelor sistemelor de protecție socială și de pensii. Există două concepte de politică prin care 
se poate asigura prosperitatea unei societăți în curs de îmbătrânire: îmbătrânirea activă în 
condiții bune de sănătate și învățarea pe tot parcursul vieții, care se consolidează reciproc. Într-
o lume în rapidă transformare, învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate, deoarece 
carierele și oportunitățile educaționale se schimbă într-un ritm alert. Educația și formarea 
adulților contribuie la îmbunătățirea capacității de inserție profesională într-o lume a muncii în 
schimbare, întrucât evoluția nevoilor în materie de competențe, în special ca urmare a tranziției 
verzi și a celei digitale, creează potențial pentru noi locuri de muncă. Având în vedere intenția 
de creștere a vârstei de pensionare în statele membre, este importantă asigurarea recalificării 
adulților și diversificarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să elaboreze un proiect de 
opinie favorabil Comunicării. 
 
 Au urmat discuții asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 - Resetarea educației și formării pentru era digitală. 
COM(2020)624. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că sistemul de educație și formare 
face parte, din ce în ce mai mult, din transformarea digitală și poate valorifica beneficiile și 
oportunitățile acesteia. Digitalizarea rapidă din ultimul deceniu a transformat multe aspecte ale 
pieței muncii și ale vieții cotidiene. Criza provocată de pandemia COVID-19 a pus pentru prima 
dată sistemele de educație într-o situație în care nu erau prea multe opțiuni disponibile pentru a 
oferi educație și formare în afara tehnologiei digitale și a expus și deficiențele ce trebuie 
soluționate pentru a integra cu succes tehnologiile digitale în sistemele de educație și formare. 
Pandemia de COVID-19 a accelerat transformarea digitală și a determinat schimbări rapide la 
scară largă. Tehnologia digitală poate facilita o învățare mai personalizată, mai flexibilă și mai 
centrată pe elev în toate etapele și stadiile educației și formării, oferind mai multă libertate în 
raport cu constrângerile locului fizic și ale orarului. Aptitudinile și competențele digitale ale 
profesorilor sunt cea mai importantă componentă a educației digitale, urmate de aptitudinile de 
conducere și de viziune în instituția educațională, de conținutul digital adecvat și de 
infrastructură. Noul Plan de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) orientează statele 
membre către prioritizarea finanțării pentru educație digitală în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență, în care investițiile să fie reprezentate de recalificare și perfecționare, 
precum și de stimularea conectivității. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să elaboreze un proiect de 
opinie favorabil Comunicării. 
 Ședința a continuat cu discuții asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea 
Spațiului european al educației până în 2025. COM(2020)625. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a subliniat că educația este fundamentul 
împlinirii personale, al capacității de inserție profesională și al cetățeniei active și responsabile. 
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Dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții este proclamat de 
Pilonul european al drepturilor sociale ca primul său principiu. Pandemia de COVID-19 are un 
impact major asupra sistemelor de educație și formare din Europa, având în vedere că peste 100 
de milioane de europeni, fac parte din comunitatea de educație și formare. Este esențial să se 
evite situația în care criza din sănătate să devină un obstacol structural în calea învățării și a 
dezvoltării competențelor, care să influențeze posibilitățile de angajare și veniturile tinerilor. La 
nivelul UE, viziunea pentru calitate în educație include: stăpânirea unor competențe de bază, 
inclusiv competențele digitale și transversale; încurajarea învățării limbilor străine și a 
multilingvismului; menținerea instituțiilor de educație și formare ca medii sigure, fără violență, 
fără bullying și fără nicio formă de discriminare. Profesorii, formatorii și personalul educațional 
se află în centrul educației și joacă cel mai important rol pentru ca educația să devină o 
experiență de succes pentru toți cursanții. Spațiul european al educației reprezentă un factor 
stimulator cheie pentru realizarea unei redresări orientate către tranzițiile verde și digitală. 
Combaterea efectelor virusului COVID-19 asupra economiilor și societăților și redresarea 
Europei presupune investiții în educație, formare și utilizarea eficace a competențelor. Se 
dorește instituirea cadrului complet pentru Spațiul european al educației până în 2025, cu cele 
șase dimensiuni: calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, dubla tranziție verde și digitală, 
profesori și formatori, învățământul superior, dimensiunea geopolitică. Spre deosebire de COM 
624/2020, care se axează doar pe digitalizare, această Comunicare urmărește mai multe aspecte 
ale educației. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un proiect de opinie 
favorabil Comunicării. 
 
 A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare. 
COM(2020)628. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit că Spațiul european de cercetare 
(SEC) a fost lansat în anul 2000, în contextul Strategiei de la Lisabona, pentru a aborda 
fragmentarea sistemului de cercetare și inovare al UE. SEC vizează instituirea unui spațiu 
științific și tehnologic comun pentru UE, crearea unei piețe unice pentru cercetare și inovare, 
promovarea liberei circulații a cercetătorilor, a cunoștințelor științifice și a inovării și încurajarea 
unei industrii europene mai competitive. Accelerarea cercetării și a inovării și îmbunătățirea 
colaborării dintre cercetare și inovare din sectorul privat și din cel public în statele membre sunt 
vitale pentru atingerea obiectivelor și oferă o oportunitate economică pentru UE. Pandemia de 
COVID-19 a demonstrat importanța tehnologiilor digitale de ultimă generație. Noul Spațiu 
european de cercetare va duce la colaborarea statelor membre pentru a îndeplini cele patru 
obiective strategice: acordarea de prioritate investițiilor în cercetare și inovare, îmbunătățirea 
accesului la excelență, transpunerea rezultatelor în economie și aprofundarea politicilor care 
promovează libera circulație a cunoștințelor. În contextul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, este necesară alocarea unor finanțări importante pentru educație și cercetare. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un proiect de opiniei 
favorabil Comunicării. 
 

În ziua de miercuri, 10 martie și joi, 11 martie 2021, 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 


