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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 4c-9/1233 Nr. 4c-11/357 
 

Bucureşti, 24 februarie 2021 
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Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de 
plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie, trimisă Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru învățământ pentru examinare 
pe fond, cu adresa nr. Plx 520/2017 din 4 decembrie 2017. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Oana-Silvia Ţoiu 

PREŞEDINTE, 
Natalia-Elena Intotero 
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Parlamentul României 
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protecţie socială 
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Nr. 4c-9/1233 Nr. 4c-11/357 
 
 

Bucureşti, 24 februarie 2021 
Plx 520/2017  

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea şi funcţionarea pe 
lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau 

Centre de Ucenicie 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru învățământ au fost sesizate, prin 
adresa nr. Plx 520/2017 din 4 decembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, 
a propunerii legislative privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele 
de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea, pe lângă casele de copii şi 
centrele de plasament a atelierelor sau centrelor de ucenicie destinate 
exclusiv învăţării şi practicării unor meserii, cu preponderenţă tradiţionale, 
de către copiii aflaţi în aceste centre, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani. 

 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 

noiembrie 2017. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.513/05.07.2017) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1176/19.02.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/577/18.12.2017) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/24/05.12.2018) 
 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1295/24.08.2017). 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate. 

 
La şedinţa Comisiei pentru învățământ din data de 13 februarie 

2018, din totalul de 25 de membri au participat la lucrări deputaţii 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri, respingerea propunerii 
legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, doamna Gabriela Coman, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

 
La şedinţa online a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 

data de 23 februarie 2021 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din 
totalul de 21 de membri.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, doamna Nicoleta Curelaru, șef serviciu - 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- mecanismul propus pentru învățarea unei meserii în cadrul 
atelierelor sau centrelor de ucenicie înființate pe lângă casele de copii 
și/sau a centrelor de plasament nu garantează asigurarea unui nivel 
minim al calității formării profesionale care să permită atingerea scopului 
propus prin inițiativa legislativă, și anume educarea și integrarea tinerilor, 
care împlinesc vârsta de 18 ani în cadrul caselor de copii sau centrelor de 
plasament, în societate și susținerea acestora pentru a-și asigura o sursă 
de venit prin încadrarea într-o unitate economică sau prin înființarea unei 
societăți comerciale;  

- nu sunt prevăzute cerințe concrete care să garanteze că 
persoanele angajate drept coordonatori de curs au competențele necesare 
elaborării și furnizării unor programe de pregătire profesională adecvate 
din punct de vedere pedagogic;  

- conducătorii caselor de copii/ centrelor de plasament care aprobă 
programele de pregătire profesională nu au competențele profesionale și 
pedagogice necesare îndeplinirii acestei responsabilități; 

- programele de studiu trebuie să respecte anumite standarde, 
astfel încât persoanele care au parcurs aceste programe să poată obține 
certificate recunoscute la nivel național pentru a avea șanse de încadrare 
pe piața muncii. Conform prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
„Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de 
competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi”; 

- în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, educaţia şi formarea profesională 
iniţială a elevilor, în scopul dobândirii unei calificări profesionale, din 
perspectiva integrării pe piaţa forţei de muncă se poate realiza prin:  

 învățământul liceal - filiera tehnologică, cu durata de 4 ani, 
organizat după finalizarea clasei a VIII-a; absolvenții pot 
dobândi, în urma promovării examenului de certificare a pregătirii 
profesionale, certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional 
al calificărilor (CNC), corespunzător nivelului de referință 4 
(tehnician) al Cadrului european al calificărilor (CEC);  
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 învăţământul profesional, organizat după finalizarea clasei a VIII-
a, ai cărui absolvenți pot dobândi, în urma promovării examenului 
de certificare a pregătirii profesionale certificat de calificare de 
nivel 3 al CNC, corespunzător nivelului de referință 3 al CEC 
(muncitor calificat);  

 stagii de pregătire practică organizate după clasa a X-a de liceu, 
la finalul cărora, după promovarea examenul de certificare, 
absolvenţii dobândesc certificatul de calificare de nivel 3 CNC;  

 învățământul postliceal, care cuprinde școala postliceală și, 
respectiv, școala de maiștri, cu durata de 2 ani, organizat după 
finalizarea liceului tehnologic, ai cărui absolvenți pot dobândi, în 
urma promovării examenului de certificare a pregătirii 
profesionale, certificat de calificare de nivel 5 al CNC, 
corespunzător nivelului de referință 5 al CEC (tehnician); 

- nu sunt prevăzute niciun fel de cerințe de calitate referitoare la 
comisia de examen, probele de examen, cerințele minime pentru 
promovarea examenului de evaluare a competențelor profesionale de 
către absolvenții acestor programe de pregătire profesională; 

- conform prevederilor legale în vigoare, Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) realizează 
evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de unitățile de învăţământ 
preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și 
autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. Textul inițiativei nu prevede nici o astfel de evaluare, 
autorizare și acreditare pentru casele de copii/ centrele de plasament care 
vor furniza programe de pregătire profesională; 

- conform reglementărilor legislative în vigoare, eliberarea unui 
certificat de calificare cu recunoaștere națională este posibilă numai după 
absolvirea unui program de formare profesională autorizat/acreditat și 
după promovarea unui examen național de certificare a calificării. Prin 
urmare, o diplomă eliberată de casa de copii/centrul de plasament nu va 
avea recunoaștere pe piața muncii și nu le va permite absolvenților să 
obțină un loc de muncă; 

- având în vedere obiectivele urmărite prin prezenta inițiativă 
legislativă, respectiv învățarea și practicarea unor meserii de către copiii 
cu vârsta de minimum 16 ani, finalizate prin obținerea unei calificări, 
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, 
asigură cadrul normativ prin care acest scop poate fi atins; 

- în perioada imediat următoare se preconizează desființarea caselor 
de copii şi a serviciilor de tip rezidențial destinate ocrotirii copiilor care nu 
respectă modul de organizare reglementat prin art.123 din Legea 
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nr.272/2004	 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca atare nu se 
justifică înființarea Atelierelor sau Centrelor de Ucenicie pe lângă aceste 
centre de plasament întrucât ar crea premisele educării și formării 
profesionale a copiilor din centrele de plasament într-o formă segregată, 
ceea ce ar reprezenta o formă dură de discriminare; 

- prevederile inițiativei contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (1) și (2) 
din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, conform cărora ”ucenicia reprezintă 
formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de 
ucenicie și programul de formare profesională prin ucenicie la locul de 
muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.”  

- legislația în vigoare prevede o serie de măsuri active care vin în 
sprijinul integrării sociale a tinerilor proveniți din centrele de plasament, 
prin acompaniament social personalizat, care poate fi îmbunătățit prin 
modificarea actelor normative din acest domeniu. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Oana-Silvia Ţoiu 

PREŞEDINTE, 
Natalia-Elena Intotero 

 
 
 

SECRETAR, 
Tudor Polak 

SECRETAR, 
Laurențiu-Cristinel Țepeluş 

 
 
 
 
 

   
 
Şef birou Lidia Vlădescu      Şef birou Ioana Mînzu 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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