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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 februarie 2018
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea:
Marți, 20 februarie 2018
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000. Plx. 278/2017. Raport. C.D. – Cameră decizională.
2. Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000. PLx. 409/2017. Raport. C.D. – Cameră decizională.
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 486/2017. Raport. Procedură de urgență. C.D. – Primă Cameră sesizată.
4. Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 441/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
II. AVIZ
Proiect de Lege privind internshipul. PLx. 6/2018. Aviz. Termen: 12 februarie 2018.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Dezbateri.
III. DIVERSE
Miercuri, 21 februarie 2018
I. AVIZ
Proiect de Lege privind internshipul. PLx. 6/2018. Aviz. Termen: 12 februarie 2018.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Continuarea dezbaterilor. Vot.
II. DIVERSE
Joi, 22 februarie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 20 februarie 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.
Lucrările ședinței au început cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Plx. 278/2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.69/2000, în sensul redefinirii cluburilor sportive ca fiind de drept public, acordarea
dreptului de administrare şi folosinţă gratuită pentru imobilele care deservesc activitatea

sportivă tuturor cluburilor sportive şi nu doar cluburilor sportive de drept public.
Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a prezentat punctul de vedere negativ al
Ministerului Tineretului și Sportului cu observația că aceste modificări se regăsesc in
Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017.
Domnul deputat Cristinel Romanescu a menționat că Grupul parlamentar al PNL
susține punctul de vedere al Ministerului Tineretului și Sportului, deoarece în Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 sunt deja reglementate toate aceste aspecte.
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, pe baza dezbaterilor
și opiniilor formulate, a propus elaborarea unui raport de respingere.
Comisia, cu unanimitatea voturilor prezenți, a hotărât sa emită un raport de
respingere asupra propunerii legislative.
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege
pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (PLx. 409/2017)
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului, prin
introducerea unui nou alineat. Astfel se propune ca, pe perioada organizării şi desfăşurării
fazelor zonale/regionale ale competiţiilor sportive şcolare, organizate în cadrul Olimpiadelor
Naţionale ale Sportului Şcolar sau în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, Ministerul Tineretului
şi Sportului să pună la dispoziţia organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive aflate
în subordinea sa, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi
activităţilor acestora.
Domnul senator Matei Constantin Bogdan, în calitate de inițiator, a apreciat că aceasta
inițiativă legislativă are menirea de a da posibilitatea elevilor care participă la olimpiada
națională a sportului școlar, fazele finale să poată să desfășoare aceasta activitate într-un
cadru optim pentru ceea ce înseamnă sportul de masă și mai departe pentru ceea ce înseamnă
o pregătire pentru sportul de performanță.
Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a precizat că Ministerul Tineretului și
Sportului susține această propunere legislativă cu un amendament, prin care, pentru
organizarea și desfășurarea fazelor zonale/regionale și naționale ale competițiilor sportive
școlare, Ministerul Tineretului și Sportului pune la dispoziție organizatorilor, gratuit, bazele
și instalațiile sportive din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea
Ministerului Tineretului și Sportului, prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti și al cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfășurării
normale a programelor și activităților acestora.
Domnul deputat Cristinel Romanescu a menționat că Grupul parlamentar PNL susține
adoptarea iniţiativei, precizând că este bine cunoscută greutatea cu care se desfășoară aceste
competiții la nivel național, pentru că necesită o bază materială mai bună decât cea care
există în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.
Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a propus amendarea textului in
sensul eliminării sintagmei „în cadrul Olimpiadei Naționale Școlar sau în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor”.
Domnul secretar de stat Petru Andrea a menţionat că Ministerul Educaţiei Naţionale
susține adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prezentate, deoarece consideră ca se
organizează o gama largă de competiții sportive școlare.
Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a prezentat punctul de vedere favorabil al
Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la amendamentul propus de doamna deputat
Mihaela Huncă.
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, pe baza dezbaterilor
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și opiniilor formulate a propus elaborarea unui raport de adoptare cu un amendament admis.
Comisia, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, a hotărât să emită un raport
de adoptare cu amendament admis asupra proiectului de Lege.
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx. 486/2017).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul stabilirii posibilităţii decontării navetei şi pentru
elevii care, deşi pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, nu şi-au găsit specializarea dorită
la respectiva unitate de învăţământ şi, pe cale de consecinţă, au ales o alta cu specializarea
dorită sau pentru care au fost eligibili.
Domnul secretar de stat Petru Andrea a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susține această propunere legislativă, deoarece textul propus de inițiatori pentru modificarea
art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, limitează numărul elevilor care ar beneficia de facilitatea privind decontarea
cheltuielilor de transport și limitarea acestora la cei care ”nu sunt școlarizați în localitatea de
domiciliu”, contrar celor precizate în Expunerea de motive. Prin abrogarea art. 84 alin. (31)
din Lege, așa cum propun inițiatorii, se elimină posibilitatea decontării cheltuielilor de
transport, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru elevii de nivel liceal care nu
pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea dorită. Totodată,
inițiatorii propun abrogarea art. 84 alin. (32) și (33) din Lege ceea ce ar duce la imposibilitatea
decontării integrale a navetei elevilor, datorită prețurilor mari practicate de o bună parte a
transportatorilor, până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
69/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 197/2017. În prezent, tariful
maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier pentru elevi și metodologia de
calcul al acestuia se stabilesc şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Totodată, s-ar
elimina obligativitatea operatorului de transport rutier de a emite abonamente pentru
transportul elevilor pe rutele operate.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a specificat că își menține punctul de vedere
prezentat în ședința anterioară și propune elaborarea unui raport de respingere.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă, pe baza dezbaterilor și opiniilor
formulate a supus votului elaborarea unui raport de respingere.
Comisia, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri, a hotărât să emită un
raport de respingere asupra propunerii legislative menționate.
La explicarea votului, doamna deputat Raluca Turcan a precizat că nu a susținut
această inițiativă legislativă, deoarece nu a fost concepută corect.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menţionat că această inițiativă legislativă, în
forma prezentată, este împotriva legii descentralizării.
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative
pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx. 441/2017)
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.111 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul acordării unor facilităţi la transportul feroviar intern
şi la metrou acordate elevilor din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal
acreditat/autorizat, precum şi studenţilor români/străini care frecventează o formă de
învăţământ acreditat.
Domnul secretar de stat Petru Andrea a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susține această propunere legislativă, pentru că textul propus de inițiatori are un conținut
redundant în ceea ce privește enumerarea categoriilor de beneficiari - elevi, studenți. Prin
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excluderea de la facilitățile acordate prin lege a categoriei studenților înmatriculați la o formă
de învățământ cu frecvență redusă sau la distanță în instituțiile de învățământ superior
acreditate în România se încalcă principiul nediscriminării. Măsurile propuse de inițiatori nu
sunt corelate cu dispozițiile aflate în vigoare, conducând la dublă reglementare sau la
reglementare contradictorie. Pentru respectarea principiului vizând unicitatea reglementării în
materie conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, este necesar ca aspectele de noutate din cuprinsul inițiativei legislative să fie
formulate ca intervenții normative asupra art. 84 și art. 205 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Este necesar ca la fundamentarea
propunerii legislative să se țină cont de corelarea cu alte politici ale statului privind
sprijinirea elevilor, având în vedere cu precădere asigurarea transportului școlar cu
microbuze. Iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 33
din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat
şi un studiu de impact.
Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă, pe baza dezbaterilor și opiniilor
formulate a propus elaborarea unui raport de respingere asupra iniţiativei legislative.
Comisia, cu 15 voturi pentru respingere și 7 abțineri, a hotărât să emită un raport de
respingere asupra propunerii legislative.
În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterea propunerii legislative asupra
proiectului de Lege privind internshipul (PLx. 6/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de efectuare a
programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în special, în
scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților
din domeniul în care se organizează programul de internship al dobândirii de experiență
profesională și al facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil cu mențiunea de a schimba
termenul de „internship” cu termenul „practică”.
Doamna președinte Camelia Gavrilă, pe baza dezbaterilor și opiniilor formulate a
propus elaborarea unui aviz favorabil
Comisia, cu 20 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită un aviz favorabil asupra
proiectului de lege.
Ordinea de zi fiind finalizată, lucrările ședinței s-au încheiat.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat.
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului
- Cosmin Butuza - secretar de stat
Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
- Vasilica Baciu - director general
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Inițiator:
- Matei Constantin Bogdan - senator
Federaţia Operatorilor Români de Transport
- Augustin Hagiu - preşedinte.
La şedinţa Comisiei de marți, 20 februarie 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, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile,
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu
Marilena-Emilia, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan,
Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Moldovan Sorin Dan, Tîlvăr Angel,
Vasilică Radu Costin.
În zilele de miercuri, 21 februarie și joi, 22 februarie 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, 21 februarie 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, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile,
Cosma Lavinia Corina, 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, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor
Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei de joi, 22 februarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton,
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, 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, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol
Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon - vicepreședinte.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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