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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 08, 09 și 10 mai 2018 

 
  Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 08 mai 2018 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 29/2018. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 
2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 174/2018. 
Raport. C.D. – Cameră decizională. 

3. Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 63/13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 201 din 6 martie 2018. PLx. 12/2017. Raport comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  Termen: 30 martie 2018. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. Raport preliminar Comisia pentru 
muncă.  

II. AVIZ  
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie. PLX. 233/2018. Aviz. Termen: 07 mai 2018. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 09 mai și joi, 10 mai 2018 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 08 mai 2018 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele 

Comisiei, care a prezentat ordinea de zi.  
          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 
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 29/2018). 

dorina.stan
Original



2 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011, în sensul introducerii în învăţământul gimnazial, pentru clasele V-VIII, pentru 
perioada 2018-2020, a disciplinei „Istoria unificării şi reunificării românilor”, în 
învăţământul liceal pentru clasele IX-XII/XIII, începând cu anul 2018, a disciplinei şcolare 
opţionale semestriale „Istoria Marii Uniri” şi, începând cu anul 2019, disciplina şcolară 
opţională semestrială „Curs introductiv de istorie, acte şi proceduri parlamentare”. Pe de altă 
parte, pentru anul universitar 2018-2019, ca disciplină de studii facultativă „Istoria Marii 
Uniri din 1918”, iar pentru anul universitar 2018-2019 în cadrul planurilor de învăţământ cu 
licenţă, ca disciplină de studii facultativă semestrială „Cursul de noţiuni introductive privind 
proceduri legislative şi organizare parlamentară” pentru anul I şi II universitar. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat punctul de vedere negativ al 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu observația că aceste modificări, ce fac referire la o serie 
de acțiuni cu privire la marcarea Centenarului Marii Uniri, nu se stabilesc prin lege, ci prin 
legislația secundară, la nivelul fiecărui minister în parte.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că în prin lege nu se poate interveni 
legislativ în vederea introducerii unei noi discipline. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă, pe baza dezbaterilor și opiniilor formulate, a 
apreciat demersul prin conținut și valoare științifică, dar a subliniat limitele deciziei date de 
legislația curentă. Astfel, a propus elaborarea unui raport de respingere.  

Comisia, cu 13 voturi pentru respingere, 1 vot împotrivă și 6 abțineri, a propus 
menținerea raportului inițial de respingere. 
 În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative 
pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare (Plx. 174/2018). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui nou alineat la 
art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul elaborării criteriilor specifice de evaluare a proiectelor finanţate din 
bugetele locale ale structurilor sportive, în vederea atribuirii contractelor de finanţare pentru 
structurile sportive din bugetele locale, care vor fi aprobate prin hotărârea autorităţilor 
deliberative ale administraţiei publice locale. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că punctul de vedere al Guvernului 
este negativ.  

Domnul vicepreședintele Szabo Odon a propus adoptarea unui raport de respingere. 
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi împotrivă și 8 abțineri, 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: conform prevederilor art. 
671 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, 
după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice locale. Norma propusă prin inițiativa legislativă este similară cu cea 
existentă deja în lege. Adoptarea acestei inițiative ar duce la crearea unei duble reglementări, 
conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, prin care se stabilește că în procesul de legiferare 
este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi 
act normativ ori în două sau mai multe acte normative.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, ca urmare a 
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Deciziei Curții Constituționale nr. 63/13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 201 din 6 martie 2018 (PLx. 12/2017). 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că Legea are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării 
profesionale și sănătății, având ca finalitate: clarificarea cadrului normativ privind 
învățământul special integrat, eficientizarea relațiilor contractuale ale directorilor unităților 
de învățământ preuniversitar, înființarea de programe de studii cu dublă specializare, 
flexibilizarea relațiilor de muncă pentru personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul 
institutelor de cercetare și al școlilor doctorale, prorogarea termenului de aplicare a 
prevederilor legale privind evaluarea națională, admiterea în liceu și a examenului de 
bacalaureat, reglementarea activității agențiilor de asigurare a calității, din țară sau 
străinătate, stabilirea modului de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în 
învățământul preuniversitar, eficientizarea cadrului legislativ pentru ca legislația în domeniu 
să răspundă nevoilor de calificări cerute pe piața muncii. 

Doamna vicepreședinte Cherecheș Florica a amintit că prin Decizia Curții 
Constituționale nr. 63/2018 legea în ansamblul ei este declarată neconstituțională. 

Doamna Lidia Vlădescu, consilier la Comisia pentru muncă și protecție socială, a 
specificat faptul că în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru muncă s-au pus în acord 
prevederile Legii cu Decizia Curții Constituționale. Camera Deputaților, în calitate de primă 
Cameră sesizată, a aprobat Cererea de reexaminare transmisă de Președintele României, în 
sensul modificării și completării textului Legii conform solicitărilor din Cerere. Senatul, în 
calitate de Cameră decizională, a adoptat parțial Cererea de reexaminare, dar a modificat și 
completat articole și aliniate din textul Legii care nu făceau obiectul Cererii de reexaminare. 
Acesta este motivul pentru care Legea a fost declarată neconstituțională în ansamblul său.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat faptul că această ordonanță este 
complexă pentru că are părți unde Camera decizională este Camera Deputaților și părți unde 
Camera decizională este Senatul. Parlamentul putea să intervină doar pe articolele la care se 
făcea referire în Cerea de reexaminare și, eventual, pe cele conexe cu acestea pentru a se da 
coerență actului normativ. Senatul nu a respectat aceste prevederi legale. Curtea prin decizia 
dată a precizat calea de urmat, în sensul în care trebuie să reanalizăm Legea în raport cu 
Cererea de reexaminare. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat faptul că în Decizia Curții 
Constituționale este menționat faptul că sunt aspecte ce nu pot fi analizate de Curte și țin de 
atribuțiile Consiliul Legislativ. Pe cale de consecință, a propus ca Legea să fie trimisă către 
Consiliul Legislativ și amânarea dezbaterilor. 

Doamna consilier Ioana Mînzu a precizat că raportul preliminar întocmit de Comisia 
pentru muncă și protecția socială a fost analizat de către juriștii din cadrul Departamentului 
Legislativ al Camei Deputaților, care au verificat respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000. 
Totodată, a precizat că în Decizia Curții se precizează ”se poate solicita avizul Consiliului 
Legislativ”, această instituție fiind ”organ consultativ de specialitate al Parlamentului”.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de amânare a 
dezbaterilor. Comisia, cu 8 voturi pentru, 2 împotrivă și 12 abțineri, a respins propunerea de 
amânare a dezbaterilor. 

În urma dezbaterilor și opiniilor formulate, doamna președinte Camelia Gavrilă a 
propus elaborarea unui raport de adoptare cu amendamente admise, în acord cu 
recomandarea Curții Constituționale. Comisia, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, a hotărât 
elaborarea raport de admitere cu amendamente admise. 
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În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege 

privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie (PLX. 233/2018). 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat ca proiectul de Lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, vizând definirea/redefinirea 
conceptelor de „violenţă domestică”, „violenţă împotriva femeilor”, „victimă” şi completarea 
definiţiilor aferente formelor de violenţă domestică. Totodată, prin acest proiect de act 
normativ se introduc: obligaţia autorităţilor locale de a menţine baze de date cu informaţii 
despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violenţei domestice; 
obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale; ordinul de protecţie 
provizoriu ca formă specifică de protecţie a victimelor unor fapte grave de violenţă 
domestică; existenţa unui sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea 
respectării obligaţiei agresorului în cazul ordinului de protecţie provizoriu şi a ordinului de 
protecţie. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor  şi  a  violenţei  domestice (Convenția de la Istanbul) reprezintă  tratatul  
internaţional  cel  mai  cuprinzător  care  abordează această gravă violare a drepturilor 
omului. Convenția tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un 
important pas înainte pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur. Convenţia 
recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor omului şi o 
formă de discriminare. Aceasta înseamnă că statele vor fi  responsabile dacă nu iau măsuri 
corespunzătoare împotriva acestei forme de violenţă. 

Doamna secretar de stat Grațiela Drăghici a precizat cu Guvernul susține adoptarea 
acestui proiect de lege.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus elaborarea unui aviz favorabil.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât întocmirea unui aviz 

favorabil asupra proiectului de Lege. 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat  
 Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
 - Mergeani Nicea - secretar de stat 
 - Grigore Tania - director 
 - Carmen Briciu - consilier  
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice  
 - Monica Marinescu - consilier 
 Din partea Autorității Naționale pentru Calificări 
 - Dobrescu Tiberiu - președinte.  
 Din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
 - Grațiela Drăghici - secretar de stat 
 - Monalisa Cristea - secretar general.  

 
La şedinţa Comisiei de marți, 08 mai 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 

Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan - înlocuit de domnul deputat Vass Levente, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
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Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat 
Silviu Nicu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Andrei 
Daniel Gheorghe, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Cîmpeanu Sorin 
Mihai, Cosma Lavinia Corina.  

 
În zilele de miercuri, 09 mai și joi, 10 mai 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, 09 mai 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Cîmpeanu 
Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan 
Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cosma Lavinia Corina, Tîlvăr Angel. 
  

La şedinţa Comisiei de joi, 10 mai 2018 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș 
Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cosma Lavinia Corina, Tîlvăr Angel. 

 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

  
 


