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Marți, 05 martie 2018 

 
              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 20 de deputați, din totalul de 24 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 4 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 

- domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - Neafiliat 
 - doamna deputat Elvira Șarapatin - înlocuită de domnul deputat Dinu Gheorghe 
Socotar, Grupul parlamentar al PSD 

- doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de doamna deputat Ioniţă Antoneta, 
Grupul parlamentar al PNL. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale 
 - Cornel Frimu - consilier 

Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte.  

  
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 05 martie 2019 
I. RAPOARTE 

Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 316/2018/2019. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind 

publicitatea. PLx. 60/2019. Aviz. Termen: 05 martie 2019. C.D. – Cameră decizională. 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe. PLx. 68/2019. Aviz. Termen: 05 martie 2019. C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
Plx. 73/2019. Aviz. Termen: 05 martie 2019. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
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Miercuri, 06 martie și joi, 07 martie 2019  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a debutat cu dezbaterea Cererii de reexaminare asupra Legii pentru 
modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 316/2018/2019). 

Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că Legea are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, se stabilește numărul de ore alocat 
disciplinelor din planurile-cadru de învățământ, în funcţie de nivelul de studii; se 
completează art.16 şi 27 în sensul acceptării înscrierii, de către unităţile de învăţământ, a 
persoanelor care nu deţin cod numeric personal; se instituie obligativitatea acordării de către 
instituţiile de învăţământ superior a unui număr de cel puţin 10 locuri bugetate garantate 
pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, în 
afara cifrei de şcolarizare aprobate; se înfiinţează compartimente de consiliere parentală 
pentru familiile elevilor care au săvârşit acte de violenţă psihologică și consiliere pentru 
elevi, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi asistenţă psihologică de 
specialitate.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat conținutul Cererii de 
reexaminare în care se precizează că dispoziţiile art. I pct.4 din legea transmisă la 
promulgare, ce are ca obiect modificarea art. 66 alin. (1) din Legea nr.1/2011, prezintă 
deficiențe în raport cu normele de tehnică legislativă. Se consideră că aceste modificări atrag 
după sine și alte modificări ale dispozițiilor Legii nr.1/2011, în caz contrar apărând 
contradicții cu prevederile art. 65 alin. (1) și (4). Totodată, se consideră că forma legii 
transmisă spre promulgare creează situația conform căreia o reglementare stabilită expres la 
nivel de lege, legislație primară, este aprobată prin ordin de ministru, la nivel de legislație 
secundară. În același timp, orice modificare a numărului de ore alocat disciplinelor afectează 
profilul de formare, conținutul educațional, modalitățile de predare, învățare și evaluare din 
învățământ, precum și încadrarea cu personal. De aceea, legea ar trebui să antreneze 
modificarea planurilor cadru și a programei școlare, dar și a manualelor școlare. În acest 
context, este necesară o evaluare prealabilă a impactului noii reglementări, pentru a se evita 
potențialele efecte negative pentru sistemul educațional și beneficiarii acestuia, riscând să 
afecteze calitatea și coerența procesului educațional.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că s-a analizat cu atenție Cererea de 
reexaminare a Președintelui României și a precizat că Ministerul susține adoptarea Legii în 
forma transmisă la promulgare. O obiecție din Cererea de reexaminare a fost aceea că se 
aprobă prin acte subsecvente legii o prevedere legală, dar, în realitate, se implementează prin 
acte subsecvente ceea ce prevede legea și anume să fie prevăzute în medie 20 de ore pe 
săptămână la învățământul primar, în medie 25 de ore pe săptămână la învățământul 
gimnazial și în medie 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal. Domnul secretar de stat 
Petru Andea a mai precizat că pentru a ţine cont de recomandările cuprinse în Cererea de 
reexaminare cu privire la clarificarea momentului de la care modificările din textul legii 
produc efecte, cel mai bine ar fi ca prevederile să intre în vigoare începând cu anul școlar 
2020-2021. În eventualitatea în care ar fi afectat numărul de norme didactice, Ministerul va 
întreprinde măsurile necesare pentru a nu fie disponibilizat nici un cadru didactic, iar acolo 
unde este cazul, profesorii să fie folosiți în școlile în care sunt titulari, în activități remediale.  
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Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că susține Cererea de 
reexaminare și a amintit că sunt depuse amendamente asupra inițiativei. 
 Domnul Eugen Ilea, vicepreședintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a 
făcut câteva comentarii referitoare la numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru 
de învățământ. A susținut proiectul așa cum a fost adoptat inițial de Parlament. A mai 
precizat că este nevoie ca școala să se plieze pe nevoile elevilor, iar programa școlară trebuie 
modificată. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că susține forma adoptată de Senat, 
deoarece Ministerul trebuie să aibă obligația de a reorganiza programa școlară.  
 Supuse votului, amendamentele formulate de grupul USR  și amendamentul doamnei 
deputat Raluca Turcan au fost respinse. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru şi 9 abţineri, aprobarea în 
parte a Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii pentru modificarea și 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificări.  
  
  Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (PLx. 60/2019).  

Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a prezentat obiectul de 
reglementare al proiectului de lege care modifică şi completează Legea nr.148/2000, în 
sensul interzicerii, sub sancţiune contravenţională, a publicităţii produselor comerciale în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, în unităţile ce asigură servicii 
similare, în creşe şi în unităţile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului 
şcolar 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege, cu propunerea de a se ţine cont de observaţiile Consiliului 
Legislativ.  

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx. 68/2019). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare a 

proiectului de lege care modifică şi completează Legea nr.8/1996, în sensul instituirii, sub 
sancţiune contravenţională, a obligaţiei organismelor de gestiune colectivă de a publica 
trimestrial, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie 
de internet, informaţii privind sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, 
costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul de 
calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate. 

La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați Robert Nicolae Turcescu și Gheorghe 
Dinu Socotar.  

Comisia, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere voturi, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
Au urmat dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (Plx. 73/2019). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a făcut câteva precizări referitoare la 

conţinutul iniţiativei ce susţine sponsorizările şi actele de mecenat din sfera sistemului de 
învăţământ. Totodată, a menționat că se anticipează efectele pozitive în relaţie cu proiectele 
educaţionale şi dezvoltarea parţială a unor intervenţii pe infrastructură.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, voturi, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra propunerii legislative.  
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În ziua de miercuri, 06 și joi, 07 martie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


