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Comisia pentru muncă şi     Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
protecţie socială     tineret şi sport 
 
Bucureşti, 8 martie 2010 

Nr. 27/632 
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, 

recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 

special şi special integrat 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate, prin adresa  

nr. Plx 649 din 15 decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 

specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăţământ special şi special integrat. 

 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.613/04.06.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.686/10.02.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1131/02.02.2010) 
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• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/68/08.02.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1808/17.07.2009). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale 

din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, în sensul 

modificării Anexei nr.3 art.II lit.A alin.(3) lit.d). 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât se încalcă prevederile art.60 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin care se precizează că dispoziţiile de modificare şi completare se 

încorporează de la data intrării în vigoare în actul normativ de bază, 

identificându-se cu acesta. În cazul de faţă, prin modificarea şi 

completarea la nivel de lege a unei hotărâri a Guvernului, ne aflăm în 

prezenţa a două acte de nivel diferit, care nu se pot contopi, întrucât se 

încalcă prevederile constituţionale privind ierarhia actelor normative. 

Intervenţiile legislative se pot face tot printr-un act normativ cu 

aceeaşi forţă juridică ca şi actul supus intervenţiilor respective, pentru a 

se respecta principiul simetriei actelor normative. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în 

şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 3 

martie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 membri. La 

dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Andrei Kiraly – Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

 La şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 

data de 9 februarie 2010 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 31 

membri. La dezbateri a participat domnul Cătălin Baba – Secretar de Stat 

în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Raportul comisiilor, de respingere a iniţiativei legislative, a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

noiembrie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Victor Paul Dobre    Cristian Sorin Dumitrescu 
 
 
 
 
 
  
SECRETAR,      SECRETAR,    
Kerekes Karoly     Doina Burcău 

   
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Decebal Stănescu    Expert parlamentar Ioana Florina Mînzu 
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