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    Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 

din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, transmis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, pentru 

dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL. x 325 din 13 

septembrie 2016. 

 

     PREŞEDINTE,                 PREȘEDINTE,  

Cristian BUICAN                 Adrian SOLOMON 
 
 

 
 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160913
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
               COMISIA PENTRU MUNCĂ 
                 ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
București, 14 martie 2017 
Nr.4c-6/361 

 
București, 14 martie 2017 

Nr. 4c-7/674 
      

 
R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, transmis cu adresa nr. 

PL. x 325  din 13 septembrie 2016. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503


  

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă în şedinţa din 05 

septembrie 2016. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.435/05.05.2016); 

 Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege pentru  aprobarea ordonanţei de urgenţă (nr.199/02.03.2017); 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-

17/978/27.09.2016); 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-11/943/27.06.2016); 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a hotărât, avizarea negativă a proiectului de lege (nr.4c-2/547/28.09.2016); 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a hotărât, avizarea negativă a proiectului de lege (nr.4c-9/200/07.03.2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.248/2015, în sensul eliminării vârstei maxime până la 

care se poate acorda stimulentul educaţional sub forma tichetelor sociale de grădiniţă, precum şi a vârstei minime de la care copiii cu 

dizabilităţi pot beneficia de acest drept. De asemenea vizează şi reglementarea termenului limită până la care se poate solicita stimulentul 

educaţional, pentru toţi copiii înscrişi la grădiniţă în anul şcolar 2015-2016, respectiv 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

ordonanţei de urgenţă. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe 

separate. 

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 martie 2017.  

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 de membri 

ai comisiei. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a examinat proiectul de lege în şedinţa din 1 martie 2017. 

 La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 de membri ai comisiei. 
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 La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

în calitate de invitaţi: domnul Cristian Cosmin, secretar de stat şi doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii şi Justiției 

Sociale și domnul Adrian Vlad Chiotan, președinte în cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu amendamentele admise, prezentate în 

anexa, care fac parte integrantă din prezentul raport.  

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

     PREŞEDINTE,            PREȘEDINTE, 

            Cristian BUICAN             Adrian SOLOMON 

 

 

 

           SECRETAR,           SECRETAR, 

            Simona BUCURA-OPRESCU                  CSÉP Éva-Andrea 

 

 

sef serviciu, Sofia Chelaru   
Consilier parlamentar, Alina Tănase                                                                   Consilier parlamentar, Sorina Szabo 
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                                    Anexa 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
1.  

__ 
Titlul legii 
 
Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 
pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii 
defavorizate 

Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 
pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii 
defavorizate 

 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 
 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a adoptat o lege de respingere 
a ordonanţei deoarece s-a aflat în 
procedură legislativă, fiind aprobat de 
plenul Senatului, proiectul de lege cu  
nr.PLx 251/2016, cu acelaşi obiect de 
reglementare. 
Camera Deputaţilor, în calitate de 
Cameră decizională, a respins definitiv 
proiectul de lege mai sus amintit, din 
considerentul că ordonanţa de urgenţă 
îşi produce deja efectele şi este 
necesară adoptarea ei. 
 

2.  Articol unic.- Se respinge Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.14 din 11 
mai 2016 pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.368 
din 12 mai 2016. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.14 din 11 
mai 2016 pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.368 
din 12 mai 2016. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 
  

Pentru corelare cu modificările 
propuse la poziţia 1. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
3. Titlul Ordonanţei 

 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea art. 2 din Legea 
nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate 
 

 
 

Nemodificat.  

4. Art. I - Articolul 2 din Legea nr. 
248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 813 
din 2 noiembrie 2015, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.2. - Stimulentele educaţionale se 
acordă copiilor din familii 
defavorizate în condiţiile în care sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele 
criterii: 
a) copilul este înscris într-o unitate de 
învăţământ preşcolar, conform Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) venitul lunar pe membru de familie 
este de până la de două ori nivelul 
venitului minim garantat pentru o 
persoană singură, prevăzut de Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 

 Nemodificat.  

5. Art.II. - (1) Prevederile prezentei  Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
ordonanţe de urgenţă se aplică şi 
copiilor înscrişi în învăţământul 
preşcolar, precum şi celor care 
urmează să se înscrie în anul şcolar 
2015-2016. 
(2) Pentru copiii înscrişi în 
învăţământul preşcolar în anul şcolar 
2015-2016, termenul de depunere a 
cererilor de solicitare a stimulentului 
educaţional sub forma tichetelor 
sociale de grădiniţă este de maximum 
30 de zile lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
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