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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 04, 05 și 06 decembrie 2018 
           
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 04 decembrie 2018 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format 
electronic, în învățământul preuniversitar. Plx.527/2018. Raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. C.D. – Cameră decizională. Raportori: Camelia Gavrilă, Florica 
Cherecheș, Biró Zsolt, Iurişniţi Cristina-Ionela, Teiș Alina, Zisopol Dragoş Gabriel. Primit 
raport preliminar de respingere de la Comisia pentru buget. 

2. Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format 
electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar. 
Plx.528/2018. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – Cameră 
decizională. Primit raport preliminar de respingere de la Comisia pentru buget. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.336/2006 privind 
înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri. PLx.687/2018. Raport. C.D. – 
Cameră decizională. 

II. AVIZ 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și 
cu tulburări de sănătate mintală asociate. PLx.727/2018. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 05 decembrie și joi, 06 decembrie 2018 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 04 decembrie 2018 
 

 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. 
 

Lucrările au început cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind stimularea 
achiziționării de cărți și cărți în format electronic, în învățământul preuniversitar 
(Plx.527/2018) și asupra propunerii legislative privind stimularea achiziționării de cărți sau 
cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul 
preuniversitar (Plx.528/2018).  
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Propunerile legislative au ca obiect de reglementare stimularea achiziţionării de cărţi şi 
de cărţi în format electronic, pentru elevii și cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice. Astfel, soluţiile legislative preconizate au în 
vedere acordarea unui ajutor financiar elevilor absolvenţi ai primului an de studiu de la 
începutul fiecărui ciclu şcolar, reprezentând echivalentul în lei a 50 euro, și cadrelor didactice,  
reprezentând echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de 
Banca Naţională a României la data plăţii.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că cele două inițiative au mai 
fost dezbătute pe larg într-o altă ședință a Comisiei, în care s-a stabilit și o subcomisie de 
raportori. Comisia pentru buget a transmis rapoarte preliminare de respingere asupra celor două 
inițiative având ca motivație pentru respingere faptul că implementarea măsurilor propuse 
determină influențe financiare suplimentare asupra cheltuielilor aferente bugetului general 
consolidat și este necesar să fie avute în vedere prevederile art. 15 din Legea responsabilității 
fiscal-bugetare nr. 69/2010. Având în vedere discuțiile din ședința anterioară și faptul că nu s-
au găsit soluții financiare, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus însușirea 
raportului preliminar al Comisiei pentru buget. 
 Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, a 
precizat că ministerul de resort nu susține această inițiativă legislativă, deoarece deja se 
lucrează la implementarea unui program, finanțat din fonduri europene, prin care să se doteze 
fiecare cadru didactic cu câte un laptop, în timp ce fiecare elev va primi câte o tabletă. De 
asemenea, Ministerul va extinde programul Wi-fi Campus, astfel încât elevii și profesorii din 
învățământul preuniversitar vor avea acces la conexiune internet. Totodată, inițiatorii nu au 
efectuat studiul de impact și nu au precizat sursele de finanțare, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, neputându-se estima impactul bugetar pe care le-ar 
presupune adoptarea acesteia. 
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a întrebat când va fi 
implementat programul Ministerului, întrucât și domnul Liviu Pop, fost ministru al educației 
naționale, a promis digitalizarea tuturor lucrărilor de doctorat și stocarea lor într-o bază de date, 
promisiune care a rămas neconcretizată încă. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că fișa de proiect există deja, iar în 
prezent sunt urmate etapele și procedurile de accesare a fondurilor europene aferente 
implementării proiectului. Cu o estimare aproximativă, domnul secretar de stat Petru Andea 
presupune că toate aceste operațiuni vor dura minim șase luni. 
 Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a subliniat faptul că inițiativele legislative 
aflate în dezbatere sunt binevenită pentru stimularea interesului elevilor pentru lectură și că ar fi 
posibil ca fișa de buget pentru aceste proiecte să se regăsească în proiectul Legii bugetului de 
stat pentru anul 2019, ca soluții de finanțare. 
 Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a amintit că, la ora actuală, se află la promulgare 
la Președinția României o lege, adoptată și de Comisie, care declară anul 2019 drept Anul 
cărții, iar cele două inițiative legislative fac parte din același pachet de acte normative, motiv 
pentru a propus adoptarea unui raport favorabil.  
 Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan și-a manifestat susținerea pentru orice 
inițiativă care are drept rezultat reîntoarcerea tinerilor către lectură, dar a atras atenția că este 
greșit să se considere că, la ora actuală, nu există în unitățile școlare fond de carte suficient, 
chiar și în format electronic. În anii anteriori, ministerul de resort a dezvoltat, la nivelul fiecărui 
județ, o rețea de centre de documentare și de informare, dotată inclusiv cu tehnică de calcul 
capabilă să faciliteze consultarea materialelor didactice realizate pe suport electronic. Drept 
urmare, având în vedere și proiectul Ministerului, doamna vicepreședinte Theodora Șotcan 
apreciază că nu este necesară adoptarea inițiativelor legislative. 
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 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că inițiativele legislative nu vor putea fi 
reflectate în proiectul Legii bugetului pentru anul 2019, deoarece bugetul se întocmește numai 
pe baza legislației în vigoare și nu pe baza unor prevederi normative prezumtive.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat incoerența și incongruența textului, 
considerând că cel mai potrivit pentru facilitarea accesului elevilor la material didactic ar fi 
continuarea proiectului de digitalizare a tuturor cărților tipărite sub cod ISBN, început de 
Biblioteca Națională. În acest sens, Biblioteca Națională ar putea solicita autorilor de cărți 
tipărite să depună, odată cu materialul printat, varianta digitalizată a acestuia. Astfel, orice elev 
sau student va putea avea un abonament, plătit din fondurile Ministerului Educației Naționale, 
care să-i permită accesul la aceste materiale. În consecință, a propus respingerea inițiativelor 
legislative și alte variante ulterioare de abordare a acestei teme. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru respingere, 6 voturi 
împotriva respingerii și 2 abțineri, adoptarea raportului preliminar transmis de Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci de respingere a propunerii legislative (Plx. 527/2018). 

Comisia a propus, cu 10 voturi pentru respingere și 8 abțineri, adoptarea raportului 
preliminar transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci de respingere a propunerii 
legislative (Plx. 528/2018).  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.336/2006 
privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri (PLx.687/2018).  

Domnul Remus Munteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și 
Sportului, a precizat că Ministerul nu susține inițiativa având în vedere că există pe traseul 
legislativ un proiect de lege mai amplu, Legea Tineretului, adoptat deja de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul Legii "Legea 
tineretului" (PLx. 716/2018) a fost transmis Comisiei pentru dezbatere în fond.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a apreciat că motivul invocat nu poate fi unul 
valid, deoarece adoptarea proiectului de lege reprezintă o prezumție și a solicitat 
reprezentanților ministerului de resort să precizeze dacă au un motiv întemeiat pentru a susține 
respingerea. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui 
proiect de lege și reluarea acestora la o dată ulterioară, odată cu dezbaterile care vor avea drept 
subiect PLx. 716/2018, corelând propunerile din această inițiativă cu proiectul Legii 
Tineretului.  

S-a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor. Cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, propunerea de amânare a fost adoptată. 

 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist și c tulburări de sănătate mintală asociate (PLx.727/2018). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că Ministerul Sănătății a 
transmis un punct de vedere favorabil adoptării inițiativei, cu unele observații și propuneri de 
amendamente.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că ministerul de resort susține 
inițiativa legislativă, în forma adoptată de Senat. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 
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 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
 - Remus Munteanu - secretar de stat 
 - Vicențiu Dacian Stan - director. 
 

La şedinţa Comisiei de marți, 04 decembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, 
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, 
Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Cosma Lavinia Corina, 
Tîlvăr Angel, Turcan Raluca.  

 
 În zilele de miercuri, 05 decembrie și joi, 06 decembrie 2018 lucrările Comisiei au 
avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 05 decembrie 2018 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, 
Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Cosma Lavinia Corina, Tîlvăr Angel.  

 
La şedinţa Comisiei de joi, 06 decembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 

Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, 
Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică 
Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Cosma Lavinia Corina.  

 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
   
   
                                                              
 


