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 1. În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 7 
din 2 februarie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, în fond, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca terenul şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Palatul 
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Naţional al Copiilor, prin excepţie, să facă parte din domeniul public al municipiului Bucureşti, iar finanţarea 
cheltuielilor să se asigure de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Totodată, se preconizează 
abrogarea numărului curent VIII din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea 
proiectului de Lege au participat ca invitaţi: doamna prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu – ministrul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării; doamna Oana Adriana Badea – secretar de stat şi domnul Mihai Păunică - director 
în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92  alin.(8) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  
  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 12 februarie 2009, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru respingere şi 6 
voturi împotriva respingerii, respingerea proiectului de Lege, din următoarele motive: 
 - având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora dispoziţiile de modificare şi completare se încorporează în actul normativ de bază, de la 
data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acesta, dispoziţia privind trecerea Palatului Naţional al Copiilor în 
domeniul public al municipiului Bucureşti nu se poate integra în Legea nr. 84/1995, deoarece în cazul republicării 
acesteia s-ar putea interpreta că norma propusă prin proiect se aplică retroactiv, respectiv din anul 1995; 
 - activităţile ce se desfăşoară în cadrul Palatului Naţional al Copiilor fac parte din componenta extra-
curriculară, fiind considerate educaţie complementară, căreia i se acordă o importanţă şi o atenţie deosebiră la nivel 
european şi naţional; 
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 - prin îndepărtarea Palatului Naţional al Copiilor din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, continuarea activităţilor ce se desfăşoară în această locaţie ar însemna necesitatea închirierii de către 
MECI a unui nou spaţiu şi fonduri suplimentare; 
 - Palatul Naţional al Copiilor dă posibilitatea, prin activităţile  ce le desfăşoară,  copiilor cu situaţii materiale 
precare să participe la activităţi extraşcolare; 
 - Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării doreşte crearea unui Centru Naţional de Educaţie, ale cărui 
activităţi să se desfăşoare, cu precădere, în Palatul Naţional al Copiilor, şi intenţionează alocarea din bugetul MECI, 
capitolul bugetar destinat activităţilor extra-curriculare, alocarea unei finanţări pentru reabilitarea Palatului; 
 - dacă Consiliului General al Municipiului Bucureşti doreşte finanţarea reabilitării locaţiei din bugetul 
propriu, această investiţie se poate realiza, fără a avea în administrare Palatul Naţional al Copiilor, conform 
normelor juridice în vigoare, aşa cum s-a procedat şi în alte situaţii similare.  
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE                                    SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                                            Mihai RADAN 
 
 
             
 
   
              Expert  
             Ioana Florina Mînzu  
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                 Anexă  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text Proiect de Lege 
(O.U. G.  nr. 156/2008) 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor)

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
156/2008 pentru completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 

Titlul Legii: Lege privind 
respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
156/2008 pentru 
completarea Legii 
învăţământului nr. 
84/1995 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2.  
--- 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 156/2008 pentru completarea 
Legii învăţământului nr. 84/1995. 

Articol unic. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 156 din 12 
noiembrie 2008 pentru 
completarea Legii 
învăţământului nr. 
84/1995, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 778 
din 20 noiembrie 2008. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3.  
 

--- 

Art. I. – Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
 

 
 

Se respinge. 

 

4.  
 

1. După alineatul (44) al articolului 166 se 
introduce un nou alineat, alineatul (45) cu 

 
Se respinge. 
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următorul cuprins: 
 „(45) Prin excepţie de la prevederile alin. (44), 
terenul şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea 
Palatul Naţional al Copiilor, aflate în domeniul 
public al statului având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege, se trec, cu sarcinile de care sunt 
grevate, inclusiv notificările formulate în baza 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  din 
administrarea Ministerului educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului în administrarea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, cu menţinerea destinaţiei 
privind activitatea educativă extraşcolară pentru 
copii şi tineri. Predarea – preluarea terenului şi a 
clădirii se face pe bază de protocol”. 

5.  2. După alineatul (18) al articolului 167 se 
introduce un nou alineat, alineatul (181) cu 
următorul cuprins: 
  „ Prin excepţie de la alin. (18), finanţarea tuturor 
cheltuielilor privind Palatul Naţional al copiilor, 
inclusiv cheltuielile de personal, se asigură din 
bugetul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti.” 

 
 
 

Se respinge. 
 

 

6.  
 

---- 

3. La Legea nr. 84/1995, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, după art. 
190 se introduce o anexă al cărei conţinut este 
prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de 

 
Se respinge. 
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urgenţă.” 
7.   

 
 

--- 

Art. II. – Personalul Palatului Naţional al Copiilor 
va fi preluat, în condiţiile legii, de către noul 
titular al dreptului de administrare şi îşi păstrează 
toate drepturile şi obligaţiile rezultate din 
raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, 
obţine până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.  

 
 
 

Se respinge. 

 

8.   
 
 

--- 

III. În situaţia în care finanţarea cheltuielilor 
privind Palatul Naţional al Copiilor nu mai poate fi 
susţinută din bugetul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, acesta revine în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, în condiţiile Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu condiţiile şi completările ulterioare. 

 
 
 
 

Se respinge. 

 

9.   
 
 

--- 

IV. Pe data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă numărul curent 
VIII din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
366/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 277 din 25 aprilie 2007.  

 
 
 

Se respinge. 
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