Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
București, 25 februarie 2020
Nr.4c-7/562

COMISIA PENTRU MUNCĂ
ŞI PROTECȚIE SOCIALĂ
București, 25 februarie 2020
Nr.4c-9/765

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx
638 din 2 decembrie 2019, pentru dezbatere şi examinare pe fond.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Angelica FĂDOR

Adrian SOLOMON
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ
ŞI PROTECȚIE SOCIALĂ

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
București, 25 februarie 2020
Nr.4c-7/562

București, 25 februarie 2020
Nr.4c-9/765

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectului
de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate, transmis cu adresa nr. PLx 638 din 2 decembrie 2019, înregistrat cu nr. 4c-7/562 din 03 decembrie 2019, respectiv cu nr.
4c-9/765 din 18 decembrie 2019.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 noiembrie 2019, ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.654/01.8.2019);
Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.3718/16.07.2019);
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-6/772/3.12.2019);
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-11/340/10.12.2019);
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-13/1088/17.12.2019);
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-2/987/17.12.2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.248/2015, în vederea luării unor măsuri pentru
creşterea numărului de copii, proveniţi din familii defavorizate, care să beneficieze de stimulentele financiare reglementate de legea supusă
modificării.
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 25 februarie 2020, iar Comisia
pentru muncă şi protecție socială a examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 decembrie 2019.
Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi la ședință conform listei de prezență.
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecție socială au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei.
La dezbaterile care au avut loc a participat la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: domnul Ion Alin Dan IGNAT, Secretar de stat în
cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
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La dezbaterile care au avut loc a participat la Comisia pentru muncă şi protec
ție socială , în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: doamna Ioana Constantin, Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și
Protecției Sociale.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de
Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, cu amendamentele admise şi amendamentele respinse prezentate în anaxele nr. I şi nr. II, ce fac parte integrantă din
prezentul raport.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Angelica FĂDOR

Adrian SOLOMON

SECRETAR
Constantin ŞOVĂIALĂ

Întocmit,
Consilier parlamentar Alina Tănase

SECRETAR
Violeta RĂDUŢ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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ANEXA I
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat
Titlul legii
Lege pentru modificarea Legii nr.248
din 28 octombrie 2015 privind
stimularea
participării
în
învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Pentru
respectarea
Lege pentru modificarea și normelor
completarea Legii nr.248/2015 tehnică
privind stimularea participării în legislativă.
învăţământul
preşcolar
a
copiilor provenind din familii
defavorizate
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

2.

__

Art.I. - Legea nr.248 din 28
octombrie 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, cu modificările
ulterioare,
se
şi
completările
modifică după cum urmează:

Motivare

de

Art.I. - 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, cu modificările
ulterioare, se modifică și se
completează
după
cum
urmează:
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

de

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

de
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

3.

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.

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

1. Art. 2 se modifică şi va avea 1. Articolul 2 se modifică şi va Pentru
următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
respectarea
exigenţelor
(1)
Stimulentele Art.2 nemodificat
„Art.2.
tehnică
educaţionale se acordă copiilor din
legislativă.
familiile care au stabilit dreptul la
alocaţie
pentru
susţinerea Autori: membrii comisiei de
familiei acordată în baza Legii muncă și protecție socială
nr.277/2010
privind
alocaţia
pentru
susţinerea
familiei,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
indiferent dacă familia se află în
plata acestui drept sau acesta
este suspendat.
(2) Prin excepţie de la alin. (1),
stimulentul
educaţional
se
acordă
şi
copiilor
aflaţi
în
îngrijirea persoanei care a fost
desemnată de părinte pentru
întreţinerea
copilului,
pe
perioada
absenţei
părinţilor,
conform art. 104 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
dacă
veniturile pe persoană, inclusiv
copilul aflat în îngrijire, nu
depăşesc
nivelul
maxim
de
venituri
pentru
acordarea

de
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

4.

Art.3
(1)
Stimulentul
educaţional se acordă, la
cerere, unuia dintre părinţi,
reprezentantului
legal
al
copilului
sau,
după
caz,
persoanei
care
a
fost
desemnată de părinte pentru
întreţinerea
copilului,
pe
perioada absenţei părinţilor,
conform art. 104 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia
şi
promovarea
drepturilor
copilului,
republicată,
cu
modificările
şi completările
ulterioare.
5.

Art.4, alineat nou

Text
adoptat de Senat
alocaţiei
pentru
susţinerea
familiei.
(3) Stimulentul educaţional se
acordă
numai
pentru
copiii
de
înscrişi
într-o
unitate
învăţământ preşcolar, conform
Legii
educaţiei
naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

2. Art. 3 alineatul (1) se modifică 2. La articolul 3 alineatul (1) Pentru
şi va avea următorul cuprins:
se
modifică
şi
va
avea respectarea
normelor
următorul cuprins:
tehnică
„Art.3. - (1) Stimulentul educaţional Nemodificat
legislativă.
se acordă:
a)
din oficiu, pentru situaţia Autori: membrii comisiei de
prevăzută la art. 2 alin. (1), după muncă și protecție socială
caz, odată cu stabilirea dreptului de
alocaţie pentru susţinerea familiei,
sau
după
acordarea
acesteia,
persoanei care este şi titularul
alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) pe bază de cerere, pentru
situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2).”

3.

La art. 4, după alineatul (2) 3.

La

articolul

4,

de

după Pentru
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

6.
Art. 6 - Valoarea nominală
lunară minimă a stimulentului
educaţional se raportează la
indicatorul social de referinţă
şi este de 0,1 ISR, exprimat în
lei, pentru fiecare copil înscris
la grădiniţă, beneficiar al
stimulentului educaţional.

Text
adoptat de Senat
se introduce un alineat nou,
alineatul
(3),
cu
următorul
cuprins:
„(3) În vederea asigurării accesului
cât mai multor copii defavorizaţi la
stimulentul educaţional, primarul şi
managerii unităţilor de învăţământ
preşcolar dispun efectuarea, la un
interval de cel mult 6 luni, de
campanii de informare şi consiliere a
familiilor care îndeplinesc condiţiile
de
eligibilitate,
cu
privire
la
importanţa
înscrierii
copiilor
la
grădiniţă şi la metodologia de
funcţionare a legii.”
4. Art. 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Valoarea nominală lunară minimă a
stimulentului
educaţional
se
raportează la indicatorul social de
referinţă şi este de 0,2 ISR, exprimat
în lei, pentru fiecare copil înscris la
grădiniţă, beneficiar al stimulentului
educaţional.”

Text adoptat de comisie
Motivare
(autorul amendamentului)
alineatul (2) se introduce un respectarea
nou alineat, alineatul (3), cu exigenţelor
de
tehnică
următorul cuprins:
legislativă.
Alin.(3) nemodificat
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

4. Articolul 6 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.6. - Valoarea nominală
lunară minimă a stimulentului
educaţional se raportează la
indicatorul social de referinţă şi
este de 0,2 ISR, exprimat în lei,
pentru fiecare copil înscris la
grădiniţă,
beneficiar
al
stimulentului educaţional.”
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

7.

__

de

Art.II. - Prezenta lege se aplică Se elimină.

Pentru
respectarea
exigenţelor
tehnică
legislativă.

de

de

Pentru

a

evita
8/15

Nr.
crt.

8.

Text
act normativ de bază

__

Text
Text adoptat de comisie
Motivare
adoptat de Senat
(autorul amendamentului)
începând cu semestrul II al anului
posibila
şcolar 2019-2020.
Autori: membrii comisiei de retroactivitate
a
muncă și protecție socială
legii,
aceasta
urmând să intre în
vigoare la 3 zile
de
la
data
publicării
în
Monitorul
Oficial
al României.
Art.III. - (1) Pentru copiii care au
drepturi stabilite la data intrării în
vigoare a prezentei legi, stimulentul
educaţional,
aprobat
în
baza
prevederilor Legii nr.248/2015, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se acordă până la
finalizarea anului şcolar în curs.
(2) După data prevăzută la alin.(1),
dreptul la stimulentul educaţional
încetează de drept, cu excepţia
situaţiei în care familia se află în
situaţiile prevăzute la art.2 alin.(1) şi
(2) din Legea nr. 248/2015, aşa cum
a fost aceasta modificată prin
prezenta lege.

Art.II. - (1) Pentru copiii care
au drepturi stabilite la data
intrării în vigoare a prezentei
legi, stimulentul educaţional,
aprobat în baza prevederilor
Legii
nr.248/2015
privind
stimularea
participării
în
învățământul
preșcolar
a
copiilor provenind din familii
defavorizate, cu modificările
ulterioare, se acordă până la
finalizarea anului şcolar în curs.
(2) După data prevăzută la
alin.(1), dreptul la stimulentul
educaţional încetează de drept,
cu excepţia situaţiei în care
familia se află în situaţiile
prevăzute la art.2 alin.(1) şi (2)
din Legea nr. 248/2015, cu
modificările
ulterioare
precum și cu modificările și
completările
aduse
prin

Pentru
respectarea
exigenţelor
tehnică
legislativă.

de
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
prezenta lege.
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

9.

Art.IV. - În termen de 30 de zile de
la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei legi,
Hotărârea Guvernului nr. 559/2017
din
4
august
2017
pentru
modificarea şi completarea Normelor
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor
Legii
nr.416/2001
privind venitul minim garantat,
aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.50/2011,
a
Normelor
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor
Legii
nr.277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.38/2011, şi a Normelor
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.70/2011
privind
măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului
nr.920/2011, precum şi Normele
metodologice de aplicare a Legii
nr.248/2015,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
vor
actualiza în mod corespunzător.

Motivare

de

Art.III. - În termen de 30 de
zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentei legi, se
în
mod
modifică
corespunzător:
a) Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001
privind
venitul
minim garantat, aprobate prin
Hotărârea
Guvernului
nr.50/2011;
b) Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii
nr.277/2010 privind alocaţia
pentru
susţinerea
familiei,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr.38/2011;
c) Normele metodologice de
aplicare
a
prevederilor
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în
perioada
sezonului
rece,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr.920/2011;
d) Normele metodologice de

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
aplicare a Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în
învățământul
școlar
pre
a
copiilor provenind din familii
defavorizate,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului
nr.15/2016.
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

10.

Art.V. - Până la data prevăzută la
art.IV, Agenţia Naţională pentru
Plăţi
şi
Inspecţie
Socială,
autorităţile
administraţiei
publice
locale, precum şi celelalte instituţii cu
responsabilităţi
în
domeniu
au
obligaţia
de
a
lua
măsurile
administrative
necesare
aplicării
prezentei legi.

11.

Art.VI. - După aprobarea prin lege a
prezentei legi, 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

de

Art.IV.
Până
la
data
prevăzută
la
art.III,
autorităţile
administraţiei
publice
locale,
precum
şi
celelalte
instituţii
cu
responsabilităţi în domeniu au
obligaţia de a lua măsurile
administrative necesare aplicării
prezentei legi.
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

Motivare

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

de

Art.V. - 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 Pentru
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
noiembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor
o nouă numerotare.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
noiembrie 2015, cu modificările
ulterioare,
precum
şi
cu
modificările și completările
aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Autori: membrii comisiei
muncă și protecție socială

Motivare
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

de
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ANEXA II
AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.
1.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

1. Articolul 2 se modifică şi va
1. Art. 2 se modifică şi va avea avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
Art.2 - (1) Stimulentele
(1)
Stimulentele educaţionale se acordă copiilor
„Art.2.
educaţionale se acordă copiilor din din
familii
defavorizate
în
în
care
sunt
familiile care au stabilit dreptul la condiţiile
cumulativ,
alocaţie
pentru
susţinerea îndeplinite,
familiei acordată în baza Legii următoarele criterii:
nr.277/2010
privind
alocaţia a) copilul este înscris într-o
de
învăţământ
pentru
susţinerea
familiei, unitate
conform
Legii
republicată, cu modificările şi preşcolar,
completările
ulterioare, educaţiei naţionale nr. 1/2011,
indiferent dacă familia se află în cu modificările şi completările
plata acestui drept sau acesta ulterioare;
este suspendat.
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.

Motivare:
a) pt. adoptare
b) pt. respingere

Camera
Decizională

Camera
a) Se elimină din Deputaților
textul adoptat de
Senat la alin.(1) și
se menține textul
legii în vigoare.
b)
Amendament
respins la vot
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Nr.
crt.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare:
a) pt. adoptare
b) pt. respingere

Camera
Decizională

Autor: Angelica Fădor - Grup
parlamentar PNL
(2) Prin excepţie de la alin. (1), (2) Nemodificat
stimulentul
educaţional
se
acordă
şi
copiilor
aflaţi
în
îngrijirea persoanei care a fost
desemnată de părinte pentru
întreţinerea
copilului,
pe
perioada
absenţei
părinţilor,
conform art. 104 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
dacă
veniturile pe persoană, inclusiv
copilul aflat în îngrijire, nu
depăşesc
nivelul
maxim
de
venituri
pentru
acordarea
alocaţiei
pentru
susţinerea
familiei.
(3) Stimulentul educaţional se
acordă
numai
pentru
copiii
unitate
de
înscrişi
într-o
învăţământ preşcolar, conform
Legii
educaţiei
naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.”
2.

2. Art. 3 alineatul (1) se modifică 2. La articolul 3 alineatul (1)
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Nr.
crt.

3.

Motivare:
Camera
a) pt. adoptare
Decizională
b) pt. respingere
şi va avea următorul cuprins:
se elimină.
a) Se elimină textul
adoptat de Senat la Camera
se Deputaților
„Art.3. - (1) Stimulentul educaţional Autor: Angelica Fădor - Grup alin.(1)
și
menține
textul
se acordă:
parlamentar PNL
legii în vigoare.
a)
din oficiu, pentru situaţia
prevăzută la art. 2 alin. (1), după
b)
Amendament
caz, odată cu stabilirea dreptului de
respins la vot.
alocaţie pentru susţinerea familiei,
sau
după
acordarea
acesteia,
persoanei care este şi titularul
alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) pe bază de cerere, pentru
situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2).”
Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Art.II. - Prezenta lege se aplică 3. Art. II se modifică şi va
începând cu semestrul II al anului avea următorul cuprins:
"Art.II. - Prezenta lege se
şcolar 2019-2020.
aplică începând cu anului
şcolar 2020-2021".

a) Pentru a evita Camera
posibila
Deputaților
retroactivitate a legii,
aceasta urmând să
intre în vigoare la 3
zile
de
la
data
Autor: Angelica Fădor - Grup publicării în Monitorul
Oficial al României.
parlamentar PNL
b)
Amendament
respins la vot.
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