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SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2019 
 

           Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 17 septembrie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 617/2019. Raport. Termen: 09 decembrie 2019 C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 
şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. PLx. 618/2019. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 09 decembrie 2019. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

II. AVIZ 
 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind 
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 
PLx. 638/2019. Aviz. Termen: 11 decembrie 2019. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 11 decembrie și joi, 12 decembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 10 decembrie 2019 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
vicepreședintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

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

Lucrările ședinței au debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 617/2019). 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
intervențiile legislative vizând interzicerea, în şcoli, a prozelitismului pe baza criteriului de sex 
şi pe baza criteriului de gen, precum şi stabilirea drept contravenție a nerespectării interdicțiilor 
prevăzute la art.7 alin.(1) din actul normativ de bază. 

Domnul senator Lungu Vasile Cristian, în calitate de inițiator, a menționat că această 
inițiativă încearcă să prevină o problemă existentă și în România, speță existentă în activitatea 
organizațiilor nonguvernamentale din Europa de Vest, Statele Unite ale Americii și Canada. 
Convenția de la Istanbul din 2017 a obligat țările semnatare, printre care și România, să 
introducă un nou concept în legislațiile naționale, conceptul și ideologiile de gen. În timp ce 
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principiul independenței față de dogme religioase și doctrine politice, precum și principiul 
promovării educației pentru sănătate sunt dezvoltate prin legiferarea interzicerii unor activități 
care le încalcă, principiul independenței față de ideologii nu se regăsește la nivelul interdicțiilor 
decât sub aspectul normelor de moralitate, deci implicit. 

Doamna comisar Simona Mariana Osma a precizat faptul că Ministerul Afacerilor 
Interne nu susține propunerea legislativă, cu referire mai ales la posibilitatea de a constata 
încălcarea regulilor și  stabilirea amenzilor, în contextul unor criterii neclare, neprecizate. 

Domnul secretar Robert-Nicolae Turcescu a propus amânarea dezbaterilor asupra 
propunerii legislative cu două săptămâni. 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a recomandat revizuirea inițiativei, 
adecvarea formulărilor conform prevederilor de tehnică legislativă, dar și intervenție pe text și 
conținut, precizându-se conceptele, criteriile de evaluare a activităților care abordează 
ideologiile în discuție.   

Comisia, cu unanimitate voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor. 
 
 Ședința Comisiei a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale (PLx. 
618/2019). Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă 
are ca obiect de reglementare completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu două noi alineate, alin.(11) și alin. 
(12), în vederea reglementării modalității de acordare și de recuperare a zilelor libere ale 
sărbătorilor legale religioase creștine, celebrate la date diferite de către angajați aparținând altor 
culte religioase. Totodată, se propune completarea art.361 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(7), potrivit căruia 
dispozițiile art.139 din Codul muncii referitoare la sărbătorile legale libere și la modul de 
stabilire a acestora, se aplică „întregului personal din învățământ, respectiv beneficiarilor direcți 
ai educației și formării profesionale”. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a menționat că această 
propunere corelează Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu Legea educației naționale nr. 1/2011 
și cu Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Inițiativa 
propune ca ministerele de resort și unitățile de învățământ să țină cont la stabilirea zilelor libere 
atât de diferența dintre datele la care cultele creștine sărbătoresc Paștele, cât și de sărbătorile 
religioase ale altor religii recunoscute în România potrivit legii. Astfel, este creat cadrul legal 
propice pentru ca toate cadrele didactice și nedidactice din unitățile de învățământ și toți 
elevii/studenții să beneficieze de zile libere pentru a se putea bucura de sărbătorile religioase 
proprii. Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit că a depus amendamente la art. I și II, 
împreună cu domnul deputat Silviu Vexler.   
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus 
elaborarea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.248 
din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate (PLx. 638/2019). 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.248/2015, în vederea implementării 
măsurilor necesare pentru creșterea numărului de copii provenind din familii defavorizate care 
să beneficieze de stimulentele financiare reglementate prin legislația în vigoare.  
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Proiectul a fost prezentat, susținut și detaliat de inițiatorii principali, deputații Florin 
Manole și Tudor Rareș Pop, aducându-se astfel argumente, precizări, referiri la spiritul și logica 
inițiativei.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege menționat.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei și Cercetării  
 - Lucian Rădulescu - secretar de stat 
 - Lucia Sărbușcă - director 
 Din partea Ministerului Afacerilor Interne 
 - Simona Mariana Osman - comisar 
 Inițiatori: 
 - Lungu Vasile Cristian - senator 
 - Florin Manole - deputat 
 - Tudor Rareș Pop - deputat. 
 

La ședința Comisiei de marți, 10 decembrie 2019 au fost prezenți următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, 
Turcan Raluca - înlocuită de doamna deputat Cristina Trăilă, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte și 
Cosma Lavinia Corina. 
 În ziua de miercuri, 11 decembrie și joi, 12 decembrie 2019 lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La ședința Comisiei de miercuri, 11 decembrie 2019 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu 
Laura, Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin 
Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, 
Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca - înlocuită de doamna deputat Cristina Trăilă, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Cosma Lavinia Corina. 
La ședința Comisiei de joi, 12 decembrie 2019 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, 
Turcan Raluca - înlocuită de doamna deputat Cristina Trăilă, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte, Cosma 
Lavinia Corina. 

VICEPREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


