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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 05, 06 și 07 februarie 2019 

 
 
        Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 05 februarie 2019 
I. RAPORT 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002. PLx. 
522/2018. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. 
C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. PLx. 749/2018. Aviz comun cu Comisia 
pentru învățământ știință, tineret și sport a Senatului. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 06 februarie și joi, 07 februarie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 05 februarie 2019 
 

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

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr.334/2002 (PLx. 522/2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.334/2002, în sensul 
creşterii anuale a fondului de carte din bibliotecile şcolare cu cel puţin 5% din numărul total al 
elevilor şi preşcolarilor din cadrul unităţii şcolare. De asemenea, se propune ca finanţarea 
bibliotecilor şcolare să se facă din bugetul anual al unităţilor de învăţământ de stat în cadrul 
cărora funcţionează, din fondurile alocate din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, 
autorităţile locale având posibilitatea să finanţeze bibliotecile şcolare. 

Doamna Kovacs Irina Elisabeta, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației 
Naționale, a precizat că ministerul de resort susține înnoirea fondului de carte pentru bibliotecile 
școlare, dar nu poate aviza favorabil inițiativa, având în vedere faptul că în Legea educației 
naționale nr. 1/2011, la art. 111, sunt prevăzute categoriile de cheltuieli aferente unităților de 
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învățământ preuniversitar care se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Educației Naționale, iar finanțarea bibliotecilor școlare nu face parte din aceste categorii de 
cheltuieli. Aplicarea prevederilor inițiativei legislative ar conduce la influențe financiare 
suplimentare asupra bugetului de stat. Guvernul nu susține adoptarea proiectului de Lege în 
forma adoptată de Senat. 

Domnul deputat Sorin Moldovan a solicitat Ministerului Educației Naționale informații 
cu privire la existența unor școlii unde nu există biblioteci școlare.   

Doamna secretar de stat Kovacs Irina Elisabeta a precizat că Ministerul va transmite 
Comisiei situația exactă a bibliotecilor școlare din cadrul unităților de învățământ.   

 Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a precizat faptul că nu 
există școli fără o bibliotecă, dar pot exista posturi de bibliotecari cu jumătate de normă întrucât 
fond de carte există în toate unitățile școlare, în cuantumuri diferite. Sunt însă necesare măsuri 
de creștere a fondului de carte.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat că nu se poate discuta despre inexistența 
fondului de carte, deoarece un element al dosarului, conținând documentația care se depune la 
ARACIP în vederea autorizării sau acreditării unei unități de învățământ, este obligatoriu fondul 
de carte pe care îl are școala respectivă în biblioteca școlară.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a menționat că, deși există în fiecare unitate de 
învățământ un fond de carte, acesta este insuficient sau învechit, motiv pentru care consideră 
acest proiect de lege necesar. În consecință, a propus un raport de adoptare. 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de adoptare a inițiativei.  

Comisia cu 5 voturi pentru adoptare, 10 voturi împotriva adoptării și 2 abțineri, a respins 
propunerea doamnei vicepreședinte Florica Cherecheş. Pe cale de consecință, Comisia va 
elabora un raport preliminar de respingere. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018 (PLx. 749/2018). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit faptul că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, bugetul de stat se 
majorează la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 
4.018,9 milioane lei la credite de angajament şi cu suma de 1.789,6 milioane lei la credite 
bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 958,2 milioane lei. 

Doamna Monica Andreea Marinescu, consilier în cadrul Ministerul Finanțelor Publice, a 
precizat faptul că rectificarea bugetului Ministerului Educației Naționale a vizat o reducere de 
134 milioane lei, ce a fost determinată de execuția bugetară efectivă la data la care a fost 
elaborată pentru rectificarea, respectiv un grad de absorbție la fonduri externe doar de 5,4%, iar 
pentru programe cu finanțare rambursabilă de 35,3%. 

În urma opiniilor exprimate, doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele 
Comisiei, a propus elaborarea unui aviz favorabil pentru această rectificare bugetară. 

Comisia, cu 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Kovacs Irina Elisabeta - secretar de stat 
 - Lucia Sărbușcă - director  
 Din partea Ministerul Finanțelor Publice 
 - Daniel Samoilă - consilier 
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 - Monica Andreea Marinescu – consilier. 
 
La şedinţa Comisiei de marți, 05 februarie 2019 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, Cosma Lavinia 
Corina, Georgescu Nicolae, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela - înlocuită de domnul 
deputat Bogdan Ionel Rodianu, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Mareș Mara, Rădulescu 
Alexandru. 
 

În zilele de miercuri, 06 februarie și joi, 07 februarie 2019, lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei.     

 
La şedinţa Comisiei de miercuri, 06 februarie 2019 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, Cosma Lavinia 
Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Mareș Mara, Rădulescu 
Alexandru. 

 
La şedinţa Comisiei de joi, 07 februarie 2019 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, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-
Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, 
Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Mareș Mara, Rădulescu Alexandru. 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

  


