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Marti, 14 decembrie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei. 
  
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Ștefania Marina Manea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului: 
 - Cristian Ghiță - subsecretar de stat 
 Din partea Ministerului Afacerilor Interne: 
 - chestor de poliție Valentin Minoiu - director general, Direcția generală management 
resurse umane 
 Din partea inițiatorilor: 
 - deputat Rareș Tudor Pop.  
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 14 decembrie 2021 

I. RAPORT  
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului. PLx. 
409/2021.  

II. AVIZ 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice. PLx. 
586/2021.  

III. DIVERSE 
SUPLIMENTAR: 
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului 

nr.69/2000. PLx. 450/2021.  
Miercuri, 15 decembrie 2021  

 Dezbatere cu tema: Sistemul educației în perioada pandemiei 
Subteme: reducerea abandonului școlar în rândul comunităților defavorizate, rolul 

mediatorilor școlari, rolul inspectorilor școlari  
Joi, 16 decembrie 2021 

Documentare, consultare și analiză asupra următoarelor proiecte de lege 
 

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

Ordinea de zi, cu suplimentarea acesteia cu proiectul de Lege pentru modificarea art.6 
alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 450/2021), și programul de 
lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.6 

alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx. 450/2021).  
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul are ca obiect de 

reglementare modificarea alin.(9) al art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea utilizării infrastructurii sportive școlare din 
învățământul preuniversitar gratuit de către publicul larg. 

Domnul deputat Rareș Tudor Pop, inițiator, a menționat că acest proiect de lege își 
propune să aducă din nou copiii în curtea școlii pentru activități în aer liber într-un mediu sigur, 
controlat. Se dorește deschiderea către publicul larg a bazelor sportive ce aparțin unităților de 
învățământ preuniversitar și a cluburilor sportive școlare și universitare. Este vorba despre o 
resursă pentru sport neutilizată în afara orarului școlar și universitar, care are avantajul de a se 
afla în proximitatea zonelor rezidențiale. Se dă libertatea consiliilor locale, a școlilor și a 
comunităților locale de a se organiza în așa fel încât să permită accesul copiilor în curtea școlii 
în condiții de siguranță. Există exemple bune de implementare a acestui proiect în București 
dar și în alte localități precum Deva, Breaza. A precizat că nu sunt implicate autoritățile locale. 
A fost stabilit și un termen de 6 luni pentru elaborarea și adoptarea unor regulamente care să 
stea la baza implementării acestui proiect. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Guvernul și Ministerul 
nu susțin inițiativa care nu se conformează rigorilor legislației în vigoare. Încă de la început ar 
trebui stabilit modul în care se va face accesul în unitățile de învățământ, deoarece există un 
administrator de patrimoniu, există niște proceduri care reglementează accesul în instituțiile de 
învățământ; va trebui stabilit modul în care vor fi gestionate, curățate spațiile.  

Doamna președinte a precizat că nu ar trebui blocată descentralizarea. 
Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că este evidentă oportunitatea acestei inițiative, 

însă nu susține proiectul de lege care are mai multe deficiențe. După modul cum este pusă în 
pagină, această inițiativă contravine chiar expunerii de motive, fiind un viciu de 
constituționalitate. În expunerea de motive se vorbește despre accesul la aceste baze și instalații 
sportive tuturor persoanelor, în special al tinerilor. Dar, mai apoi, când este redactată norma, 
se constată că doar copiii au acces gratuit la infrastructura școlară. În prezent, norma în vigoare 
este permisivă și permite consiliului local să decidă în legătură cu folosirea bazei sportive. În 
corpul textului inițiativei este nevoie de anumite definiții, pentru a nu lăsa loc de interpretări. 
A menționat că nu poate susține o inițiativă care produce efecte împotriva scopului arătat în 
expunerea de motive. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a explicat că prin această inițiativă se creează 
posibilitatea legală desfășurării activităților de mișcare, de sport pentru elevi în curtea școlii. 
În afara programului școlar, marea majoritate a curților unităților școlare sunt închise. A 
precizat că există amendamente care au fost aduse asupra inițiativei.  

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a precizat că susține orice activitate sportivă a 
tinerilor. Deși inițiativa este bună, ea nu aduce nimic nou, deoarece legislația în vigoare permite 
consiliul local să facă același lucru, ba din contră, inițiativa încurcă mai mult. Trebuie găsită 
formula care să oblige consiliile locale să permită desfășurarea activităților de mișcare a 
tinerilor în curtea școlii. Textul unei legi trebuie să suport niște rigori, lipsesc definiții pentru 
anumiți termeni din textul inițiativei. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că sintagma de infrastructură școlară 
sportivă nu este definită în lege, iar pentru coerență legislativă ar trebui depus un amendament 
în acest sens. Referitor la regulamentul de care se face vorbire, a menționat că nu este specificat 
cine elaborează și aprobă acest regulament. Inițiativa ar trebui corelată cu legislația privind 
siguranța în unitățile de învățământ și cu celelalte reglementări în vigoare. Trebuie găsită o 
soluție împreună cu Ministerul Educației pentru ca actuala inițiativă să nu încurce mai mult. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că normele de aplicare ale legii vor 
stabili toate aspectele neclare. 

Domnul vicepreședinte Atanasiu Onuț Valeriu a explicat că, deși este o inițiativă bună, 
întâmpină dificultăți de aplicare cum ar fi lipsa camerelor de supraveghere în unele unități de 
învățământ și faptul că nu sunt agenți de pază care să rămână după terminarea orelor de curs 
să poată supraveghea curtea școlii.  

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizată că ideea inițiativei este una lăudabilă, 
nimeni nu dorește ca ea să fie blocată, întâmpinând vicii de neconstituționalitate. A identificat 
unele probleme care ar putea bloca adoptarea acestui proiect de lege. A vorbit despre eventuale 
pagube materiale ce pot interveni și despre cine va fi tras la răspundere pentru ca unitatea 
școlară să poată recupera acel prejudiciu pe cale legală. A menționat că modul în care este 
redactat proiectul de lege nu respectă prevederile constituționale.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că inițiativa a fost adoptată de 
Senat și a primit aviz favorabil de la Consiliului Legislativ.  

Domnul deputat Volosatîi Boris a menționat că susține inițiativa. 
Domnul deputat Manea Cătălin-Zamfir a susținut inițiativa, chiar dacă are unele carențe, 

și a vorbit despre terenul de fotbal al școlii care ar trebui folosit în afara orelor de program de 
către copiii care locuiesc în apropierea școlii. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 16 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și 8 abțineri, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise. 
 
 Au urmat dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului (PLx. 409/2021). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri pentru înlăturarea consecințelor negative în ceea ce 
privește capacitatea de funcționarea a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din punctul de 
vedere al deficitului de personal. În acest sens, se propune identificarea unor noi rute, 
alternative, cu aplicare etapizată, vizând domeniul formării personalului MAI, precum 
extinderea sistemului din care provin polițiștii, respectiv, din cadrul absolvenților programelor 
de master profesional organizate de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum 
și din rândul absolvenților programelor de studii postliceale pentru formarea agenților de 
poliție, organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. 
 Domnul director general Valentin Minoiu a spus că, în prezent, raporturile de serviciu 
ale polițiștilor sunt reglementate prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor statutare, polițiștii provin, de 
regulă, din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. 
În raport cu nevoile operative ale structurilor MAI, pentru ocuparea funcțiilor de execuție 
vacante pot fi reîncadrați ca polițiști persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în 
condițiile prevăzute expres de lege, persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului, care 
îndeplinesc condițiile legale, specialiști transferați din instituțiile publice de apărare și 
securitate națională, precum și specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care 
îndeplinesc condițiile legale. În ceea ce privește formarea inițială, mecanismele de școlarizare 
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presupun parcurgerea unor programe de studii cu durate îndelungate, adaptate pentru fiecare 
categorie. În prezent, MAI se confruntă cu un deficit considerabil de personal, în condițiile în 
care exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor umane. În vederea 
reducerii acestuia, la nivel instituțional au fost identificate o serie de măsuri, cu aplicare 
etapizată, unele dintre acestea vizând și domeniul formării inițiale a personalului Ministerului 
Afacerilor Interne. În urma analizării într-un mod obiectiv a nevoilor MAI, din perspectiva 
asigurării unui nou sistem de formare inițială a ofițerilor de poliție,  s-a ajuns la concluzia că 
se impune o lărgire a bazei de proveniență a polițiștilor. S-a conturat necesitatea instituirii unei 
noi rute, alternative, de formare profesională inițială de nivel studii universitare de master 
profesional în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, destinată candidaților care 
dețin o licență în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, 
sursă de natură să contribuie la acoperirea, într-o măsură semnificativă, a cerinței privind 
încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare prevăzute a fi ocupate cu personal cu 
statut de ofițer de poliție. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea proiectului de lege.  
Comisia, cu 21 voturi pentru adoptare și 4 abțineri, a hotărât să emită un raport 

preliminar de adoptare Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 
 În continuare, s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.4/2021 
privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli 
sau afecțiuni alergice (PLx. 586/2021). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare completarea Legii nr.4/2021, în sensul introducerii utilizării în cabinetele 
individuale de medicină de stat și private, inclusiv cabinetele medicale de medicină dentară de 
stat și private, și a altor forme de adrenalină injectabilă, astfel încât să nu mai existe limitarea 
sau constrângerea de a se utiliza doar adrenalină pentru autoinjectare în aceste cabinete 
medicale. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți a hotărât să emită un aviz favorabil 
propunerii legislative.  
   

Miercuri, 15 decembrie 2021 
 
 La dezbatere au participat ca invitați: 

Din partea Ministerului Educației  
Domnul Sorin ION - Secretar de stat 
Domnul KALLOS Zoltan - Secretar de stat 
Domnul Marian DARAGIU -Subsecretar de stat 
Domnul SZEKELY Radu - Consilier  
Din partea inspectorilor școlari de specialitate 
Doamna Ungheanu Mateescu Ionela - Argeș 
Doamna Nistor Margareta - Bacău 
Domnul Kovacs Szolt - Bistrița-Năsăud 
Doamna Scripcariu Petronia - Botoșani 
Doamna Szasz Diana - Brașov  
Doamna Peter Alexandrina - București 
Doamna Radu Elena - București 
Domnul Călin Răzvan Ionuț - Buzău 
Doamna Pătra Cristina - Călărași 
Doamna Anefi Icbal - Constanța 
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Domnul Bokor Attila - Covasna 
Domnul Puiu George - Dâmbovița 
Doamna Cristea-Radu Ana-Maria - Dolj 
Doamna Oprișan Maria Magdalena - Galați 
Domnul Badica Florin - Giurgiu 
Domnul Sandu Ion - Ialomița 
Doamna Miclea Teodora - Ilfov 
Doamna Lapsanszki Edith - Maramureș 
Domnul Gazsi Stefan Eduard - Mureș 
Doamna Gongea Ofelia Alina - Olt 
Domnul Căldăraru Marius - Olt 
Domnul Radu Pantelimon - Prahova 
Domnul Dimitriu Lucian - Suceava 
Doamna Stancu Estera Ligia - Teleorman 
Domnul Stoica Gabriel - Tulcea 
Doamna Iacob Claudia Ramona - Vâlcea 
Domnul Panţică George -Vrancea 

 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat tema dezbaterii și anume 
edificarea unei viziuni cuprinzătoare asupra provocărilor educaționale în contextual pandemic, 
precum și identificarea soluțiilor pentru gestionarea acestora, în beneficiul elevilor, părinților 
și profesorilor, ca piloni, actori și destinatari ai activității didactice. A precizat că la nivelul 
Comisiei pentru învățământ au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții Ministerului 
Educației fiind o prioritate combaterea abandonului școlar, pentru aceasta fiind necesară 
alocarea unor sume considerabile prin Programul Național pentru Redresare și Reziliență 
pentru acest obiectiv.   
 Domnul deputat Cătălin Zamfir Manea a menționat că în ultimii doi ani un număr 
extrem de ridicat de copii aparținând grupurilor vulnerabile, în special din cadrul minorității 
rome, nu au putut participa la învățământul de tip online din cauza lipsei resurselor tehnologice 
și a conexiunii la internet. În această perioadă, mediatorul școlar a fost singura resursă umană 
care a fost un fel de ”curier” între școală și copiii romi care nu au avut acces la învățământul 
online.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a susținut angajamentul pentru tot ceea ce 
înseamnă sprijinul învățământului în limbile minorităților naționale. Perioada de pandemie a 
crescut rata abandonului școlar, iar o discuție cu specialiștii din teritoriu, din județele țării, din 
comunitățile cele mai vulnerabile la acest fenomen este de bun augur.  
 Domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și protecție 
socială, a susținut că accesul la educația online a fost de multe ori dificil pentru o bună parte 
din copiii României, lăsând urme adânci în formarea lor ca cetățeni. Un inspector de 
specialitate, care să se ocupe direct cu această problemă, ar trebui să fie model și pentru alte 
instituții. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Comisiei pentru știință și 
tehnologie, a menționat că este nevoie de mult mai multe astfel de întâlniri, întrucât problemele 
există și este foarte important ca, înainte să fie luată o decizie, să fie ascultați cei vizați direct 
de probleme.  
 Doamna deputat Ana-Loredana Predescu a precizat că în ultima perioadă foarte mulți 
copii, nu doar cei din anumite categorii defavorizate, au intrat în categoria celor defavorizați.  
Printre factorii esențiali care contribuie la creșterea ratei de abandon școlar în mediul rural, 
inclusiv elevii romi, sunt: învățarea la lumina lumânării, existența deficitară a digitalizării, o 
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localitate din patru nu are conexiune la internet, toaletele sunt încă în curte în peste 800 de 
școli, probleme privind asigurarea gratuității transportului elevilor care fac naveta. Potențialele 
soluții ar fi o creștere a investițiilor în infrastructura educațională, o creștere a procentului 
alocat educației din PIB, accentul pe consiliere și mai ales pe consiliere vocațională pentru 
copiii din mediile defavorizate, relansarea școlilor profesionale și redobândirea prestigiului de 
a învăța o meserie. 
 Domnul secretar de stat Sorin Ion a prezentat abordarea Ministerului Educației cu 
privire la problematica copiilor de etnie romă, inechitățile din sistemul de educație, nevoia 
asigurării accesului egal la educație. Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea 
Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar a fost avizat, fiind prima măsură 
care începe să se operaționalizeze din Planul Național de Redresare și Reziliență, capitol ce are 
un buget de peste 500 milioane de euro. Astfel, 2500 de școli vor beneficia de intervenții astfel 
încât să se reducă abandonul școlar. 
 Domnul subsecretar de stat Marian Daragiu a menționat că în Ministerul Educației 
există toate competențele necesare pentru a face față provocărilor. Prezența și implicarea 
mediatorului școlar trebuie să rămână o prioritate. Persoana mediatorului școlar trebuie privită 
mai degrabă ca o instituție a mediatorului școlar și anume un grup de oameni, resursă umană 
specializată care trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că elevii, care astăzi au acces 
limitat la serviciile educaționale, vor putea să facă față provocărilor socio-economice cu care 
se confruntă familiile lor.  
 Inspectorii școlari de specialitate participanți la dezbatere au semnalat aspecte 
referitoare la importanța și rolul mediatorului școlar, serviciile de consiliere, normele 
metodologice privind încadrarea mediatorului școlar, importanța programelor „Școală după 
școală” și „Masă caldă”, problemele minorităților privind integrarea școlară, greutățile cu care 
se confruntă mediatorii școlari și nivelul de salarizare al acestora, nevoia formării și încadrării 
de noi mediatori școlari, importanța și rolul inspectorilor școlari pentru minoritatea romă.   
  
 

În ziua de joi, 16 decembrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 


