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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 26 membri ai 
Comisiei,  fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 

- Cherecheș Florica – Grupul parlamentar PNL 
- Mareș Mara – Grupul parlamentar PNL 
- Rădulescu Dan Răzvan – Grupul parlamentar PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 - Mihai Păunică - director general  
 De la Ministerul Finanțelor Publice 

- Monica  Andreea Marinescu - consilier superior. 
 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 17 octombrie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural 
pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 290/2016.  

II. AVIZ 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. PLx. 302/2017.  Aviz comun cu 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. Termen: 11 octombrie 
2017.  Iniţiator: Guvern. C.D. + Senat – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 18 octombrie 2017 și joi, 19 octombrie 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.  
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Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi 
tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale (PLx. 
730/2015).  

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 16 mai 2017, în temeiul 
art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului 
de Lege Comisiilor sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport 
comun.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că au fost mai multe inițiative 
legislative cu acest obiect de reglementare, care în urma dezbaterii au fost respinse. 
Guvernul are un punct de vedere negativ considerând că ansamblul de măsuri pe care le 
prevede Legea educației naționale asigură accesul copiilor din medii dezavantajate în 
condiții egale, la studii, în învățământul liceal și superior.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege a fost 
analizat în Comisia pentru muncă şi protecţie socială care, în urma dezbaterilor, a propus, cu 
majoritate de voturi (două voturi împotrivă),  menținerea soluției inițiale de respingere.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 
15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere, menținerea soluției inițiale de respingere a 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 
 - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
cuprinde o serie de măsuri având ca scop sprijinirea copiilor şi tinerilor proveniţi din medii 
defavorizate. Astfel, potrivit art.85 alin.(1), în situaţii justificate, elevilor din învăţământul 
obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, 
servicii de transport, de masă şi de internat, de către autorităţile publice locale din 
localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităţilor locale, al 
societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice. Potrivit alin.(2) al 
aceluiaşi articol, statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului pentru 
elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care 
frecventează învăţământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire 
practică. Modalitatea de subvenţionare şi criteriile de acordare a subvenţiei se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură o 
serie de cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru 
învăţământul special, printre care şi finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, 
stabilite prin reglementări specifice, respectiv: sprijin financiar lunar acordat în cadrul 
Programului naţional de protecţie socială „bani de liceu” destinat elevilor care urmează, la 
cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional - şcoala de arte şi meserii şi anul de 
completare; totodată, pentru toţi elevii care frecventează învăţământul profesional, statul 
subvenţionează costurile în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bursa 
profesională”, rechizite, decontarea transportului etc.  
 - inspectoratele școlare județene organizează centre de excelență sau cursuri speciale 
pentru elevii capabili de performanță la care aceștia se pot pregăti suplimentar. 
 - comunitățile locale se pot implica în mod concret și în funcție de context și nivelul 
de pregătire al elevilor pentru susținerea unor proiecte destinate excelenței în educație.  
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În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 
articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
Plx. 290/2016.  

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 25 septembrie 2017, în 
temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea 
propunerii legislative Comisiilor sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui 
nou raport comun. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 din Legea 
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligativității în ceea ce privește portul 
uniformei școlare de către elevi.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că propunerea legislativă se referă la 
obligativitatea uniformelor școlare. A arătat că Legea nr.35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ are o serie de măsuri care prevăd diferite semne 
distinctive pe care consiliile de administrație împreună cu  elevii și părinții le pot adopta la 
nivelul fiecărei școli, inclusiv uniforma, dar fără a fi obligatorie uniforma școlară. 
Ministerul Educației nu susține adoptarea propunerii legislative 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a informat că s-a primit un punct de vedere din 
partea Consiliului Național al Elevilor care se poziționează împotriva adoptării propunerii 
legislative. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar USR 
susține punctul de vedere negativ al Guvernului și a subliniat că Legea nr.35/2007 este 
acoperitoare privind această problematică.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus raport de respingere. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 

18 voturi pentru și 1 vot împotrivă, menținerea raportului inițial de respingere a propunerii 
legislative, din următoarele considerente: 

- art. 5 alin. (1) din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ prevede deja stabilirea, pentru elevii fiecărei unităţi de învăţământ, a unui semn 
distinctiv, cum ar fi ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea, lăsând la decizia unității 
de învățământ ce fel de semn distinctiv alege, în funcție de necesități și posibilitățile 
financiare existente;  

-  în Expunerea de motive, inițiatorii fac trimitere în mod eronat la Legea 
învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
condițiile în care acest act normativ a fost abrogat expres de art. 361 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- s-a avut în vedere și opinia reprezentanților Consiliului Național al Elevilor care au 
consemnat posibile dificultăți financiare în achiziționarea uniformei școlare pentru 
preșcolari/elevi, precum și limitarea libertății de exprimare și individualitate a elevilor. 
Totodată, elevii consideră că sentimentul de apartenență la o unitate de învățământ nu poate 
fi creat prin introducerea uniformei obligatorii;  
 - toate regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ 
preuniversitar conțin prevederi referitoare la însemne distinctive pentru elevi, adaptate 
specificului școlii și segmentului țintă.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. PLx. 302/2017.   
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Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că prin Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2017, Ministerul Educației obține un plus de 337 milioane lei. Această 
sumă cuprinde plata salariilor profesorilor ca urmare a majorării lor și a restanțelor care 
trebuie plătite în urma deciziilor judecătorești.  

În urma dezbaterii proiectului de lege Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, să adopte aviz comun favorabil cu amendamentul admis din Anexa 1, propus 
de Comisia pentru învățământ a Senatului, și amendamentele respinse din Anexa 2.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Robert Nicolae 
Turcescu, Szabo Odon. 

 
În încheierea ședinței, domnul deputat Vasile Cîtea, în calitate de coordonator al 

subcomisiei, a invitat membrii subcomisiei pentru analiza 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 (PL-x nr. 274/2017), să se 
întrunească, la finalizarea ședinței de Comisie, pentru analiza amendamentelor.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că domnul consilier Ioan 
Voica va asigura suportul tehnic necesar bunei desfășurări a lucrărilor subcomisiei și va 
întocmi un  proces verbal al tuturor întâlnirilor  pentru consemnarea ideilor importante.     

 
În zilele de miercuri, 18 octombrie și joi, 19 octombrie 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 

 
 


