
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 13 decembrie 2017 
Nr. 4c-9/376 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 07, 08 și 09 noiembrie  2017 

 
Marți, 07 noiembrie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 17 de deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 9 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 
 - domnul deputat Biro Zsolt-Istvan - Grupul parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai - neafiliat 
 - doamna deputat Cosma Lavinia Corina - Grupul parlamentar al USR 
 - doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Moldovan Sorin Dan - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Romanescu Cristinel - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Tîlvăr Angel - Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Daniel Olteanu, Grupul 
parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat  
 Din partea Ministerului Sănătății 

- Dan Dumitrescu - secretar de stat 
Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
- Mihai Tomescu - consilier  
Din partea Agenției Naționale Persoane cu Dezabilități 
- Adrian Chiotan 
Din partea Alianței Părinților 
- Pompiliu Diplan. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 291/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 294/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 
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II. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 390/2017. Aviz. Termen: 8 
noiembrie 2017. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România. PLx. 399/2017. Aviz. 
Termen: 7 noiembrie 2017. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
 

Miercuri, 08 noiembrie și joi, 09 noiembrie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Doamna președinte deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că s-au primit 
amendamente la proiectul de Lege privind vaccinarea persoanelor în România (PLx. 399/2017). 

Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a propus amânarea dezbaterii 
proiectului de lege pentru o ședință viitoare pentru a se primi puncte de vedere din partea 
specialiștilor și pentru studierea amendamentelor primite la Comisie. 

Ordinea de zi, modificată, și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

  
Dezbaterile au început cu propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 291/2017. 
Doamna deputat Marilena-Emilia Meiroşu, în calitate de inițiator, a propus întocmirea 

unui raport de adoptare a propunerii legislative, care modifică art.84 alin.(1) şi (4) din Legea 
nr.1/2011, în sensul ca elevii din învăţământul obligatoriu profesional şi liceal acreditat/autorizat 
să beneficieze de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul în comun local şi cu minimum 
75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări 
culturale. 

Doamna președinte deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a anunțat ca domnul deputat Ioan 
Dîrzu și-a retras amendamentele depuse la Comisie asupra propunerii legislative. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul Parlamentar PNL susține 
propunerea legislativă. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi a menționat că Grupul Parlamentar USR susține 
această inițiativă legislativă și a propus ca pe viitor și profesorii să beneficieze de aceleași 
prevederi ca și elevii. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea propunerii legislative. 
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale susține 

propunerea legislativă. 
Supusă votului, propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.258 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 294/2017. 
Doamna deputat Florica Cherecheș, inițiator, a prezentat propunerea legislativă care 

modifică alin.(1) al art.258 din Legea nr.1/2011 în sensul introducerii în componenţa comisiei de 
concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori/directori adjuncţi, din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, datorită faptului că Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.96/2016 a eliminat din comisiile de concurs acești reprezentați.  
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Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat faptul că modificarea adusă de propunerea 
legislativă este aceea că se revine la forma inițială a Legii nr.1/2011, punctul de vedere al 
Ministerului Educației Național fiind favorabil. Obiecția Ministerului Educației Naționale este 
că nu se pot promova două acte legislative cu același conținut simultan. Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 96/2016, care are același obiect de reglementare, se află încă în curs de dezbatere 
în Senat. Domnul secretar de stat Petru Andea a fost de părere că ar trebui ca această ordonanță 
să-și încheie cursul legislativ, iar modificările aduse prin propunerea legislativă în discuție să 
vizeze modificări la legea de aprobarea a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016. 

Doamna președinte deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de 
amânarea a inițiativei legislative, aceasta fiind adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 390/2017 
Domnul consilier Mihai Tomescu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a prezentat 

modificările aduse de proiectul de lege și anume: corelarea prevederilor referitoare la educaţia 
persoanelor cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale speciale cu cele din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011; acordarea serviciilor sociale stabilite la art. 32 pentru persoanele adulte cu 
handicap, având în vedere faptul că tipurile de servicii sociale de care beneficiază copiii din 
sistemul de protecţie specială sunt stabilite în legislaţia specifică; stabilirea activităţii de 
monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate aflate în competenţa Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, conform unei metodologii aprobate prin decizie a 
preşedintelui acesteia; stabilirea modului de controlul privind respectarea standardelor specifice 
de calitate aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, control 
realizat de către inspectorii sociali, conform unei metodologii aprobate prin decizie a 
directorului general al Agenției; legiferarea dreptului la un asistent personal pentru copilul cu 
handicap grav, iar pentru persoana adultă cu handicap grav, în baza evaluării psiho-socio-
medicale, stabilirea salariului asistentului personal, al asistentului personal profesionist şi a 
indemnizaţiei lunare prevăzute la art.42 alin.(4) şi art.58 alin.(3) din lege, în conformitate cu 
prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; stabilirea situaţiilor 
în care părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav nu pot beneficia de 
indemnizaţia care se acordă în locul asistentului personal. 

Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
La punctul II - Diverse, doamna președinte deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a întrebat 

membrii subcomisiei de lucru care este stadiul proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 (PLx. 274/2017). 

Domnul consilier Ioan Voica a menționat că, în urma discuțiilor din subcomisia de lucru, 
s-a stabilit o întrevedere cu specialiștii pe aspectele juridice ale actului normativ de la Ministerul 
Tineretului și Sportului și cei ai federațiilor, pentru ziua de miercuri, 08 noiembrie 2017, urmând 
ca apoi subcomisia de lucru să întocmească un preraport pe care îl va supune atenției Comisiei. 

 
În  zilele de miercuri, 08 noiembrie și joi, 09 noiembrie 2017, lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.                    
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


