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Marți, 19 martie 2019
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 18 deputați, din totalul de 24
membri ai Comisiei, fiind absenți 6 deputați, după cum urmează:
- domnul deputat Viorel Stan - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, Grupul
parlamentar al PSD
- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE
- domnul deputat Biro Zsolt-Istvan - înlocuit de doamna deputat Ambrus IzabellaAgnes, Grupul parlamentar al UDMR
- doamna deputat Elena Hărătău - înlocuită de domnul deputat Claudiu-Augustin
Ilișanu, Grupul parlamentar al PSD
- doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL
- domnul deputat Radu Costin Vasilică - înlocuit de domnul deputat Costel Dunavă,
Grupul parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Nicolae Tudose - secretar de stat
- Vasilica Baciu - director
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Monica Marinescu - consilier
Din partea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
- Ramona Minea Niculescu - consilier juridic
Din partea Federației Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar
- Iulian Cristache - președinte.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 19 martie 2019
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx.28/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată.

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. PLx.709/2018. C.D. –
Cameră decizională.
II. AVIZE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx.91/2019. C.D. – Cameră decizională
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind
colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. PLx.102/2019. C.D. – Cameră
decizională.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx.119/2019. C.D. – Cameră decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 20 martie și joi, 21 martie 2019
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Ședinţa a fost condusă de doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Lucrările au debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 28/2019), având drept obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul majorării cuantumului burselor acordate cursanților din
învățământul dual.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a prezentat, pe scurt,
câteva argumente în favoarea adoptării propunerii legislative, cel mai relevant fiind legat de
necesitatea de a face cât mai atractivă această formă de învățământ.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerului Educației Naționale nu
susține această inițiativă legislativă, deoarece, în pofida intențiilor bune ale inițiatorilor,
aceasta nu este însoțită și de o fișă financiară care să cuantifice impactul asupra bugetului,
având în vedere că această formă de învățământ este frecventată, la momentul actual, de
aproximativ 80.000 de cursanți. De asemenea, adoptarea propunerii legislative în forma
prezentată ar putea avea drept efect retragerea multor agenți economici care participă la
finanțarea acestei forme de studiu, în contextul învățământului profesional dual, deoarece
aceștia sunt obligați să acorde cursanților o bursă lunară egală cu cea acordată de stat.
Doamna deputat Raluca Turcan și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că Guvernul
României, prin intermediul ministerului de resort, nu susține propunerea legislativă, cu atât
mai mult cu cât aceasta se suprapune pe directiva comunitară care dorește ca această formă de
studiu să devină stimulativă.
Domnul deputat Alexandru Rădulescu a apreciat că obiectul de reglementare al
propunerii legislative este, mai degrabă, apanajul puterii executive, aducând drept argument în
acest sens avizul Consiliului Legislativ, care este negativ. Din aceste motive, domnul deputat a
propus respingerea inițiativei.
Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma și doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți au
propus adoptarea inițiativei legislative, considerând și că este necesară o campanie susținută
pentru popularizarea acestei forme de învățământ.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea inițiativei legislative,
deoarece aceasta seamănă, mai degrabă, cu metodologia de aplicare a unei legi decât cu o
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propunere de act normativ. Mai mult decât atât, propunerea legislativă este una dintre puținele
care are aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, fapt care vorbește de la sine despre
erorile de tehnică legislativă ale acesteia.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă și-a exprimat rezerva față de acest demers
legislativ, apreciind că doar majorarea cuantumului bursei nu va fi în măsură să crească
atractivitatea învățământului dual. Totodată, a precizat că normele prezentate în cuprinsul
inițiativei sunt preluate din textul Hotărârii Guvernului nr. 951/2017 privind modalitatea de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
profesional, hotărâre ce reglementează detaliat aspecte tehnice și procedurale referitoare la
problematica în discuție. În textul inițiativei, în cazul reglementării criteriilor și al cuantumului
sprijinului financiar ce se acordă beneficiarilor Programului național de protecție socială
"Bursa profesională", se face referire expresă la o hotărâre a Guvernului, în speță HG nr.
951/2017, recunoscându-se în acest mod competența Guvernului pentru aspectele legate de
finanțarea elevilor. De asemenea, art. 85 alin. (2) din Legea nr.1/2011 face referire la
subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri
socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează învăţământul
profesional, însă normele propuse prin art. 851 din inițiativă vizează doar învățământul
profesional și dual. Astfel, pentru învățământul liceal rămâne în vigoare procedura stabilită
prin HG nr. 951/2017. În acest mod, apare o contradicție, deoarece pentru situații de aceeași
natură se stabilesc competențe pentru două instituții diferite - Parlament și Guvern.
În același timp, Comisia juridică, în avizul său, a precizat că, prin adoptarea soluțiilor
legislative propuse, s-ar crea premisele unor vicii de neconstituționalitate în ceea ce privește
respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și
dispozițiile din Deciziile Curții Constituționale nr. 494/2013, nr. 777/2017 și nr. 118/2018.
Doamna deputat Raluca Turcan a susținut că, deși inițiativa legislativă nu rezolvă
problema învățământului dual în integralitate, reprezintă un pas solid în această direcție, cu
atât mai mult cu cât orice propunere de act normativ este perfectibilă.
Domnul deputat Sorin Mihai Câmpeanu a propus amânarea dezbaterilor, pentru a se
oferi inițiatorilor timpul necesar îmbunătățirii propunerii legislative.
Supusă votului, propunerea amânare a dezbaterilor a fost respinsă cu 10 voturi pentru și
11 voturi împotrivă.
În urma dezbaterii s-a supus votului inițiativa propusă. Comisia a votat, cu 9 voturi
pentru adoptare, 9 voturi împotriva adoptării și 3 abțineri, deci s-a votat respingerea
propunerii legislative.
S-a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
educaţiei (PLx.709/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.1/2011, completarea Legii-cadru nr.153/2017, precum şi completarea Legii nr.288/2004, în
sensul îmbunătăţirii soluţiilor actuale.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor, întrucât pe traseul
legislativ se află o inițiativă legislativă cu domeniu de reglementare identic și astfel să fie
dezbătute împreună.
Domnul deputat Gabriel-Dragoș Zisopol a susținut propunerea de amânare a
dezbaterilor.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus adoptarea unui raport de respingere a
proiectului de Lege.
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S-a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor. Cu 12 voturi pentru, 8 voturi
împotrivă și 1 abținere, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost adoptată.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului (Plx.91/2019).
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că se dorește
instituirea unor măsuri pentru sprijinirea copilului cu părinţi divorţaţi prin acordarea de
asistenţa psihologică în cabinetele şcolare ori în unităţile medicale de stat şi posibilitatea
părinţilor de a beneficia de educaţie parentală post-divorţ, oferită prin intermediul serviciilor
de asistenţă socială, prin campanii de informare sau în timpul anchetei psiho-sociale.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul susține adoptarea
proiectului de Lege.
Doamna Ramona Minea Niculescu, consilier juridic în cadrul Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului și Adopție, a subliniat că instituția pe care o reprezintă nu susține
adoptarea proiectului de Lege, având în vedere că multe dintre propuneri se regăsesc în
prevederile unor acte normative în vigoare, precum Codul civil și Codul de procedură civilă.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut nevoia de consiliere a părinților
divorțați, chiar dacă această inițiativă legislativă nu reprezintă rezolvarea problemei.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a caracterizat
propunerea legislativă ca fiind bună ca intenție, însă foarte deficitară ca realizare, motiv pentru
susține un aviz negativ.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a susținut și a propus un aviz negativ.
Prin vot, Comisia, cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât să
emită aviz negativ asupra propunerii legislative.
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
(PLx.102/2019).
Domnul Nicolae Tudose, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, a precizat că Guvernul României susține, cu câteva observații și
propuneri, proiectul de Lege.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege.
Ultimul punct al ordinei de zi a fost alocat dezbaterilor asupra propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (Plx.119/2019).
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a prezentat conținutul
propunerii de act normativ, ce vizează stabilirea, în sarcina autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi a oricăror instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul educaţiei, a
obligaţiei de a derula în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, programe de educaţie
pentru viaţă şi pentru sănătate.
Doamna Ramona Minea Niculescu, consilier juridic în cadrul Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului și Adopție, a precizat că Autoritatea nu susține propunerea
legislativă pe considerentul că modificările propuse exced obiectul de activitate al instituției,
iar sediul modificărilor nu este Legea nr. 272/2004.
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Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că Educația pentru sănătate este
acoperită de actuala curriculă școlară, prin includerea acestei discipline în curricumul la
decizia școlii, drept urmare Ministerul nu susține inițiativa legislativă.
Domnul Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din
Învățământul Preuniversitar, a declarat că susține realizarea unei educații sexuale, dar aceasta
să fie realizată cu acceptul părinților, cu specialiști selectați de școală și nu prin diferite ONGuri a căror activitate este puțin cunoscută. De asemenea, domnul Iulian Cristache a precizat că
va formula și propune amendamente la Comisia raportoare.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon și-a exprimat rezerva față de această inițiativă,
pornind de la experiența unor alte asemenea demersuri care, plecând de la intenții lăudabile,
au eșuat lamentabil. În consecință, a propus adoptarea unui aviz negativ.
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, și-a explicat anticipat votul,
precizând că susține inițiativa legislativă, având în vedere ideile pedagogice implicate,
vulnerabilitățile adolescenței, numărul mare de mame minore, urgența intervențiilor educative
în acest domeniu, motiv pentru care a și semnat inițiativa legislativă alături și de alți colegi din
PSD.
Comisia, cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri, a hotărât să emită aviz
favorabil asupra propunerii legislative.
În zilele de miercuri, 20 martie și joi, 21 martie 2019, lucrările Comisiei au avut pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a
Comisiei.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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