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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 30, 31 octombrie și 1 noiembrie 2018
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 30 octombrie 2018
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011. Plx. 414/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
Plx. 528/2018. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – Cameră
decizională.
3. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format
electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar. Plx. 527/2018. Raport comun
cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani. PLx. 599/2018. Aviz. C.D. –
Cameră decizională.
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit. a) pct.(vii) din Legea nr.229/2016 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România. PLx. 568/2018. C.D. – Cameră
decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 31 octombrie 2018 și joi, 01 noiembrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 30 octombrie 2018
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011. (Plx. 414/2018).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.33 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit expunerii de
motive se preconizează acordarea posibilităţii elevilor din sistemul de învăţământ profesional,
tehnic şi dual, cu vârsta de peste 16 ani, să încheie, la cerere, un contract de muncă part-time cu
operatorul economic care are în derulare un parteneriat în învăţământul dual. De asemenea,
absolvenţii care au beneficiat de formare în învăţământul profesional, tehnic şi dual, încheie
prioritar un contract de muncă cu agentul economic pe o perioadă minim egală cu cea a
şcolarizării.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a precizat că subiectul
este bine cunoscut, iar propunerea are ca scop inserția tinerilor pe piața muncii, printr-un
contract de muncă part-time în cadrul parteneriatului agent economic-școală.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul nu susține adoptarea
propunerii legislative deoarece, conform legislației actuale, orice persoană cu vârsta de peste 16
ani poate să încheie un contract de muncă cu un operator economic. Inițiativa ar reglementa doar
situația particulară a agenților economici care sunt într-un parteneriat cu școala.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că argumentația doamnei deputat
Cristina-Ionela Iurișniți pornește de la o realitate a societății românești, dar trebuie avute în
vedere și argumentele Guvernului legate de limitele constituționale, de calitatea de minor a
elevului și de faptul că elevul poate să aibă un contract de muncă fără o precizare expres în acest
sens.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar al PNL
susține această propunere legislativă pentru că este o motivare suplimentară pentru ca tinerii să
fie incluși în învățământul profesional dual, dar și pentru agenții economici.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat ce lege în vigoare interzice încheierea
acestor contracte. Totodată, a subliniat că dacă nu este interzisă încheierea unor astfel de
contracte nu se justifică o suprareglementare în legislație. Toate contractele de muncă sunt
încheiate în baza prevederilor din Codul Muncii. A mai întrebat care este avantajul agenților
economici la care se face referire prin termenul ”prioritar”.
Domnul deputat Alexandru Rădulescu a amintit că scopul Comisiei nu este acela de a
crea motivații, ci de a genera legi. Nu susține propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus adoptarea
unui raport de respingere. Comisia, cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă, a hotărât să emită un
raport de respingere asupra propunerii legislative menționate.
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative
privind stimularea achiziţionării de cărţi și cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în
învăţământul preuniversitar (Plx. 527/2018) și propunerii legislative privind stimularea
achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii
didactice, în învăţământul preuniversitar (Plx. 528/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă Plx.
527/2018 are ca obiect de reglementare stimularea achiziţionării de cărţi şi de cărţi în format
electronic, necesare pentru elevii din învăţământul preuniversitar. Astfel, soluţiile legislative
preconizate au în vedere acordarea unui ajutor financiar elevilor absolvenţi ai primului an de
studiu de la începutul fiecărui ciclu şcolar, reprezentând echivalentul în lei a 50 euro, calculat la
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii. Propunerea
legislativă Plx. 528/2018 are ca obiect de reglementare stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi
în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul
preuniversitar. Astfel, soluţiile legislative preconizate au în vedere acordarea unui suport
financiar pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în
vederea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii
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activităţii didactice la acest nivel. Suportul financiar reprezintă echivalentul în lei a 100 euro,
calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că aceste inițiative fac parte dintr-un
pachet de nouă legi care susțin instituirea „Pactului pentru carte”. A considerat că este o măsură
benefică atât pentru formarea și perfecționarea cadrului didactic, cât și a elevilor. Grupul
parlamentar al PNL susține inițiativa legislativă.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale nu
susține adoptarea propunerilor legislative din două considerente: impactul bugetar, care este
unul destul de mare, și formularea generală și incompletă a legii, ceea ce face dificilă aplicarea
acesteia.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a subliniat că înțelege punctul de vedere al
Guvernului pentru că bugetul Ministerului Educației Educație este de doar 2,9% din PIB și nu
sunt niciodată bani suficienți pentru educație, dar susține adoptarea inițiativei legislative.
Domnul secretar de stat Petru Andea a amintit faptul că aprobarea bugetului de stat se
face în doi pași: Guvernul propune un buget, iar Parlamentul aprobă. Prin urmare, dacă la
nivelul comisiei de resort și al Plenului Parlamentului se va stabili că această sumă este
necesară, sumele necesare pot fi prevăzute în bugetul pentru anul 2019.
Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că, în calitate de cadru didactic, a
beneficiat de echivalentul sumei de 100 euro acordată în anii trecuți de minister cadrelor
didactice. Decontarea acestor sume s-a făcut printr-un program european, cu reglementări foarte
clare cu privire la ceea ce poți să achiziționezi. Ministerul Educației Naționale are un rol activ,
iar dacă în trecut a fost posibil ca o asemenea sumă de bani să fie acordată cadrelor didactice
printr-un program european, pe viitor se poate relua programul. A considerat că soluția nu se
regăsește nici în cadrul Comisiei, nici în cadrul Parlamentului, ci la Ministerul Educației
Naționale, singurul care poate genera proiecte europene pentru o astfel de finanțare.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale are
inițiat un astfel de proiect european ce permite achiziționarea unui laptop pentru fiecare cadru
didactic în parte și a unei tablete pentru fiecare elev. Este vorba de un proiect depus la Comisia
Europeană, ce așteptă aprobarea.
Domnul deputat Alexandru Rădulescu a precizat că intenția inițiativelor este una nobilă,
dar situația nu mai este atât de dramatică ca acum 10-15 ani când era necesar un efort deosebit
pentru a găsi materiale de specialitate, iar cărțile costau foarte mult. Tehnologia a evoluat, iar
materialele didactice se găsesc în mediul online.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut că Plx. 528/2018 și Plx. 527/2018 sunt
două inițiative aproape identice, doar beneficiarul și suma acordată fiind diferite. Deși inițiativa
a fost elaborată în anul 2018, la art. 5 din inițiativă este trecută denumirea greșită a Ministerului,
demonstrând în acest fel superficialitatea cu care a fost documentată. A considerat că o inițiativă
de susținere a cadrelor didactice și a elevilor pentru creșterea performanței profesionale este o
inițiativă bine venită, dar forma în care sunt prezentate cele două propuneri nu este una corectă
și coerentă. Cele două inițiative ar putea fi unite într-o singură propunere legislativă, așa cum se
reglementează prin tehnica legislativă și Regulamentul Camerei Deputaților. Ca urmare, a
propus elaborarea unui singur raport.
Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu a susținut modificarea formulărilor în cadrul
inițiativelor legislative, acolo unde acestea sunt eronate.
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea dezbaterilor și formarea unei
subcomisii de lucru.
Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a susținut propunerea de amânare și formare a
unei subcomisii pentru a da o forma acceptabilă ambelor proiecte legislative.
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Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus amânarea dezbaterilor privind cele
doup propuneri legislative Plx. 527/2018 și Plx. 528/2018 pentru două săptămâni și formarea
unei subcomisii.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a aprobat amânarea dezbaterile pentru
două săptămâni și formarea unei subcomisii. Componența subcomisiei este: Camelia Gavrilă,
Florica Cherecheș, Biro Zsolt-Istvan, Cristina-Ionela Iurișniți, Alina Teiș, Dragoș Gabriel
Zisopol.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani. (PLx.
599/2018)
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de Lege are ca
obiect de reglementare instituirea Zilei limbii romani în data de 16 iunie, autorităţile centrale şi
locale putând contribui logistic şi/sau financiar la organizarea evenimentelor prilejuite de această
sarbătoare. Societatea Română de Radodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot
include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători, iar
în unitățile de învăţământ în care se predă limba romani ca limbă maternă se pot organiza
manifestări culturale.
Domnul secretar de stat Ion Ardeal Ieremia a precizat că Ministerul Culturii susține acest
proiect de Lege, data de 16 iunie fiind data luată din calendarul romani.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat.
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit. a) pct.(vii) din Legea
nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România (PLx.
568/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de Lege are ca
obiect de reglementare modificarea art.11 lit. a) pct. (vii) din Legea nr.229/2016, în sensul
eliminării obligativităţii privind vechimea în muncă de cel puţin 19 ani în domeniul recuperării
medicale pentru obţinerea titlului oficial de calificare în fizioterapie de către persoanele angajate
ca profesori de cultură fizică medicală în sistemul sanitar și balnear sau de asistență socială.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz faborabil pentru că acest proiect de
lege vine să rezolve o problemă punctuală reală.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat.
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Marinescu Monica Andreea - consilier
Din partea Ministerului Culturii
- Ion Ardeal Ieremia - secretar de stat
- Ionuț Balașa - consilier.
La şedinţa Comisiei de marți, 30 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte,
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc
Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu
Nicolae, Cristina-Ionela Iurișniți, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu
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Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat Silviu Macovei, Todor Adrian,
Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Romeo Florin Nicoară, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Stan Viorel - secretar, Anton Anton,
Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Vasilică Radu Costin.
În zilele de miercuri, 31 septembrie și joi, 01 septembrie 2018, lucrările Comisiei au
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de
lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 31 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte,
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc
Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu
Nicolae, Cristina-Ionela Iurișniți, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu
Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Stan Viorel - secretar, Anton Anton,
Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Tîlvăr Angel, Vasilică Radu Costin.
La şedinţa Comisiei de joi, 01 noiembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica,
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Cristina-Ionela
Iurișniți, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr
Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Stan
Viorel - secretar, Anton Anton, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Vasilică Radu Costin.

PREȘEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

5

