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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 martie 2018 
 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Marți, 20 martie 2018 

I. RAPOARTE 
1. Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. PLx. 274/2017. Raport. Termen: 27 martie 2018. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi sportului. Plx. 463/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Proiectul Legii manualului şcolar. Plx. 86/2018. Raport. Procedură de urgență.  
Termen: 20 martie 2018. Iniţiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 21 martie și joi, 22 martie 2018  

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Marți, 20 martie 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 au început cu dezbaterea Cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx. 274/2017/2018).  

Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că, în Cererea de 
reexaminare, se precizează că dispoziţiile art. 141 alin. (1) şi (2) se impun a fi reanalizate de 
către Parlament sub aspectul necesităţii asigurării clarităţii, preciziei şi predictibilităţii 
normei. Totodată, la art. I pct. 8 din Legea supusă reexaminării - art. 30 din Legea nr. 
69/2000 - se reglementează dreptul structurilor sportive de a primi, după caz, spre 
administrare sau în folosinţă gratuită, conform legislaţiei în vigoare, imobile care deservesc 
activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Întrucât Legea nu face distincţie între bunurile 
proprietate publică şi bunurile proprietate privată ale statului sau unităţilor administrativ 
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teritoriale, se consideră că prevederea este neclară. Structurile sportive, persoane juridice de 
drept privat nu pot primi în administrare sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică. 
Potrivit art. 868 alin.(l) din Codul civil, dreptul de administrare aparţine regiilor autonome 
sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice 
de interes naţional, judeţean ori local. De asemenea, conform art. 874 alin. (1) din Codul 
civil, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe 
termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. În același timp, Legea transmisă la 
promulgare cuprinde, la art. 181, dispoziţii referitoare la alocarea unor sume din bugetele 
locale pentru desfăşurarea anumitor activităţi sportive. Aceste dispoziţii au fost introduse în 
conţinutul Titlul III - Structurile administraţiei pentru sport, Capitolul I - Ministerul 
Tineretului şi Sportului. Din perspectiva sistematizării normelor şi a respectării cerinţelor de 
tehnică legislativă, se sugerează includerea acestor dispoziţii în capitole distincte, cu 
reglementări specifice, care să vizeze finanţarea acestor activităţi sportive. Aceste 
reglementări referitoare la posibilitatea autorităţilor publice locale de a aloca sume din 
bugetele proprii către structuri sportive este necesar să fie corelate cu dispoziţiile referitoare 
la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, în special cu cele care prevăd 
autonomia financiară a acestora exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a precizat că Ministeriul Tineretului și 
Sportului susține adoptarea Legii în forma adoptată de Senat.  

Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că Cererea de reexaminarea 
fost adoptată de Senat, cu amendamente admise, în spiritul recomandărilor făcute de 
Președinție. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține adoptarea Legii în forma adoptată de Senat.  

Domnul deputat Romanescu Cristinel a afirmat că Grupul parlamentar al PNL susține 
forma adoptată de Senat și în consecință, deputații liberali vor vota pentru adoptarea Cererii. 

Domnul deputat Sorin Moldovan atrage atenția asupra unei erori în formatul Legi 
transmise inițial la promulgare, la art. 5, unde sunt enumerate două instituții care nu există. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a afirmat că trebuie consultat Departamentul 
Legislativ pentru a putea vedea daca textul legii poate fi modificat, având în vedere că sunt 
făcute precizări în acest sens în cererea de reexaminare. Orice reexaminare se referă strict la 
aspectele semnalate în Cerere.  

Doamna deputat Cosma Lavinia-Corina a precizat că Grupul parlamentar al USR 
susține forma adoptată de Senat și, în consecință, se va vota pentru adoptarea Cererii. 

Domnul Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a precizat că susține 
varianta adoptată de Senat.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un raport favorabil în forma adoptată de 
Senat. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
aprobarea în parte a Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 în forma adoptată de Senat. 

 
În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului Legii 

manualului şcolar (Plx. 86/2018). 
Domnul secretar de stat Petru Andea a amintit faptul că necesitatea unei legi a 

manualului școlar a reieșit din discuțiile îndelungate pe marginea acestui subiect din spațiul 
public, dar și din mediul școlar referitoare la conținutul manualelor și momentul în care 
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acestea ajung la elevi. În cuprinsul acestei legi sunt prevederi referitoare la conținutul 
manualelor școlare, care se elaborează de colective de autori/coautori formate din profesori 
de specialitate. Aceste colective propun Ministerului Educației Naționale variante de 
manuale, în concordanță cu programa școlară. Selecția acestor manuale se face la nivelul 
Ministerului Educației Naționale în sensul că, toate manualele sau toate propunerile de 
manuale care îndeplinesc condițiile de calitate și conținut cerute de Ministerului Educației 
Naționale să fie aprobate, iar după aceea urmează o noua evaluare unde vor fi selecționate 
două, maxim trei manuale de bază care să fie comandate de minister și să fie puse la 
dispoziția unităților școlare.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a apreciat că fiind un proiect extrem de 
important trebuia să se organizeze o dezbatere, o întâlnire la care să fie invitați editori de 
manuale, profesori, părinți, pentru că este vorba despre calitatea manualelor pe care copii 
noștii o vor avea în școală. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă supune votului propunerea pentru 
organizarea unei dezbateri în cadrul Comisie. Cu 8 voturi pentru, unul împotrivă și 13 
abțineri propunerea a fost respinsă. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca procedură de lucru să fie analizat 
fiecare alineat și amendament în parte și votat. Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot fiecare alineat și 
amendament în parte. Toate amendamentele admise și respinse, cu motivarea aferentă, se 
regăsesc în anexa care face parte integrantă din raportul întocmit și depus de către Comisie.  

Modificări importante operate de membri Comisiei se referă la existența unui număr 
de 2-3 variante de manuale ce pot fi selectate de către profesori, respectând astfel principiul 
demersului didactic diferențiat.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 
abțineri, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 

În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la dezbaterile propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului (Plx. 
463/2017). 

Doamna deputat Mihaela Huncă, în calitate de inițiator, a prezentat obiectul propunerii 
legislative care vizează modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, și a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul promovării unor modificări legislative cu 
privire la orele de educație fizică și sport, pentru dezvoltarea sportului de masă și pentru a 
atrage tinerii spre mișcare. Se dorește creșterea numărului de ore de sport la toate nivelurile 
de învățământ din România, modificări curriculare și introducerea acest probe la bacalaureat, 
fapt ce ar contribui și la creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță. Doamna 
deputat Mihaela Huncă a propus un raport favorabil, cu adoptarea amendamentelor de 
modificare și completare a inițiativei propuse de către domnia sa.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat faptul că Ministerul Educației 
Naționale nu susține această propunere legislativă, pentru că stabilirea numărului de ore 
pentru o materie nu se reglementează print-o lege de către Parlament. Această atribuție revine 
Ministerului ce reglementează prin legislația secundară, anume ordin de ministru.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că susține orice propunere care 
promovează creșterea orelor de sport, dar nu poate să fie de acord cu această propunere 
legislativă, deoarece sunt foarte multe articole care nu sunt în concordanță cu legislația 
actuală.  

Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol a amintit faptul că în cadrul Comisiei au mai 
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fost situații de propuneri legislative asemănătoare.  
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot fiecare amendament în 

parte. Amendamentul la art. 27 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 a fost respins cu 2 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă și 9 abțineri. Amendamentul la art. 65 alin. (4) a fost respins cu 2 
voturi pentru și 14 abțineri. Amendamentul la art. 66 alin. (2) a fost respins cu 2 voturi pentru 
și 14 abțineri. Amendamentul la art. 66 alin. (21) a fost respins cu 2 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă și 11 abțineri. Amendamentele la art. 77 alin. (4), art. 263 alin. (7) și alin. (71), care 
presupun eliminarea textului din propunere și revenirea la textul în vigoare, au fost adoptate 
cu unanimitate de voturi. Amendamentele la Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 au 
fost respinse după cum urmează: art. 5 alin. (1) cu 2 voturi pentru și 14 abțineri, art. 5 alin. 
(2) cu 2 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 11 abțineri și art. 51 cu 2 voturi pentru și 14 
abțineri. 
         Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de adoptare a 
inițiativei, care a fost respinsă cu 2 voturi pentru adoptare, 3 voturi împotriva adoptării și 11 
abțineri. Astfel, în urma dezbaterilor, Comisia a propus respingerea propunerii legislative.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că intențiile inițiatorilor sunt 
bune și utile pentru formarea și sănătatea tinerilor, dar elaborarea textului, contradicțiile cu 
prevederile legale, absența unor măsuri complementare pentru educație fizică și sport 
determină respingerea inițiativei în forma propusă.  
       
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 - Ciprian Fartușnic - director general, Institutul de Științe ale Educației 
 - Marian Șută - director, Centrul Național de Evaluare și Examinare 
 - Maria Nistor - director, Editura Didactică și Pedagogică 

Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
- Cosmin Butuza - secretar de stat  
- Stan Dacian  - director, direcția juridică 
Din partea  Blocului Național Sindical 
- Dumitru Costin - președinte 
- Emilian Hulubei - vicepreședinte 
- Cristian Mihai - consilier juridic 
Din partea Federației Naționale a Asociaților de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte. 

 
 La şedinţa Comisiei de marți, 20 martie 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, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat 
Silviu Nicu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca - înlocuită în prima parte a ședinței de 
domnul deputat Dan Vîlceanu, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Iurișniți Cristina-Ionela. 
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  În zilele de miercuri, 21 martie și joi, 22 martie 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 martie 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, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo 
Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, 
Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Todor Adrian. 
  

La şedinţa Comisiei de joi, 22 martie 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, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo 
Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, 
Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Todor Adrian. 

 
 

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


