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Marți, 15 octombrie 2019 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 22 de deputați, din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 4 deputați, după cum urmează: 

- domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - Grupul parlamentar al PRO Europa 
- doamna deputat Cosma Lavinia Corina - Grupul parlamentar al USR 
- doamna deputat Iurișniți Cristina-Ionela - Grupul parlamentar al USR 

 - doamna deputat Mareș Mara - Grupul parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 

Din partea Ministerului Finanțelor Publice  
-  Gheorghița Toma - șef serviciu.   

  
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea: 

Marți, 15 octombrie 2019 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 368/2019. Raport.  

2. Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 391/2019. Raport.  

II. AVIZ 
 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal al României. PLx. 433/2019. Aviz.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 16 octombrie și joi, 17 octombrie 2019 

     Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
vicepreședintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi a fost modificată în sensul începerii dezbaterilor cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României (PLx. 
433/2019).  
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Ordinea de zi, cu modificări, și programul de lucru au fost adoptate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României (PLx. 433/2019). 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul stabilirii unor măsuri de încurajare a sponsorizării mişcării 
sportive din România  de către agenţii economici. 

Doamna șef serviciu Gheorghița Toma a precizat că Ministerul Finanțelor Publice nu 
susține proiectul de lege din mai multe considerente: în cuprinsul expunerii de motive se face 
referire la necesitatea existenței unei legi a sponsorizării funcționale, iar prezenta lege vizează 
modificarea Codului Fiscal, nicidecum Legea sponsorizării nr.32/1994; din analiza măsurilor 
propuse reiese că se are în vedere ca actele de sponsorizare și/sau mecenat să fie obligatorii 
pentru societățile comerciale care activează în România, precum și pentru microîntreprinderile 
avute în vedere de art. 56 alin. (11)  din Legea nr. 227/2015. Dar, atât sponsorizarea, cât și 
mecenatul presupun acordul de voință al persoanei fizice sau juridice care transferă dreptul de 
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare. În aceste condiții, soluția ce 
constă în crearea obligativității societăților comerciale sau microîntreprinderilor de a efectua 
acte de sponsorizare sau mecenat apare ca fiind contrară art. 44 din Constituția României, 
republicată, potrivit căruia: “proprietatea este garantată și ocrotită în mod egal de lege, 
indiferent de titular”. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat că nu susține inițiativa legislativă și 
propune aviz negativ.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a arătat că măsurile de susținere a 
mișcării sportive sunt absolut necesare, iar modificările propuse facilitează accesul domeniului 
sportiv la resurse suplimentare de finanțare. 

Comisia, cu 4 voturi pentru aviz negativ și 12 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege.  

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea literei 

b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 368/2019). 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea articolului 361 alin.(3) lit. b) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prorogării termenului de realizare 
a unei evaluări naţionale obligatorii a tuturor absolvenţilor, în baza  unei metodologii elaborate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce cuprinde șase probe, pentru generaţia de elevi care încep 
clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus o serie de amendamente asupra propunerii 
legislative, ce au în vedere instituirea, în mod excepțional, în cadrul învățământului preșcolar a 
grupei pregătitoare pentru vârsta de 2-3 ani, în condițiile în care unitatea de învățământ, care are 
în componență nivel preșcolar, nu are o structură integrală de învățământ antepreșcolar. În baza 
Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare 
a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în limita locurilor disponibile, pot 
fi înscriși în grupa mică și copii cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani. Art. 17 alin.(3) din Hotărârea 
prevede „pentru asigurarea continuităţii între învăţământul antepreşcolar şi cel preşcolar şi 
pentru a răspunde nevoii de educaţie şi îngrijire a copiilor, în grădiniţe se pot organiza grupe 
de nivel antepreşcolar, cu copii de 2-3 ani.”. Nu există o reglementare clară, precisă la nivelul 
legislației primare creându-se o aplicare diferențiată în unitățile de învățământ preșcolar. Ratele 
de cuprindere a copiilor cu vârste între 0-3 ani foarte scăzute se explică printr-o complexitate de 
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factori care țin de istoria acestui tip de educație în contextul socio-cultural și educațional din 
România. Trecerea creșelor din responsabilitatea exclusivă a Ministerului Sănătății către 
Ministerul Educației este relativ recentă, politicile în urma cărora a fost implementată această 
măsură fiind cele de deplasare a accentului de la funcția de îngrijire către funcția educațională. 

La discuții au mai luat cuvântul doamnele deputați: Florica Cherecheș, Huncă Mihaela și 
Theodora Şotcan. 

În urma analizei și dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, să emită un raport de adoptare cu amendamente admise și respinse asupra 
propunerii legislative.  

 
S-a continuat cu propunerea legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Plx. 391/2019). 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, în vederea creării posibilității cadrelor didactice specializate pentru 
cultura romani de a accede la posturile de inspectori școlari, fără îndeplinirea condițiilor impuse 
pentru ocuparea acestor categorii de posturi. 

Ministerul Educației Naționale nu susține această inițiativă, deoarece în cuprinsul alin. (4) 
al art. 95 al Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, există 
prevederi asemănătoare celor propuse de inițiativa legislativă, care sunt specifice tuturor 
minorităților, nu doar celei rome: „În structura inspectoratelor școlare din județele cu 
învățământ și limbile minorităților naționale sunt cuprinși și inspectori școlari pentru acest tip 
de învățământ. Acești inspectori școlari sunt numiți respectând procedurile prezentei legi, cu 
consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale”. Totodată, potrivit dispozițiilor 
art. 261 alin. (2) din Lege „Funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se 
ocupă, prin concurs, de cadre didactice din cadrul corpului naţional de experţi.”. 

Având în vedere că norma propusă este similară celei deja în vigoare (art. 95 alin. (4)) și 
devin aplicabile dispozițiile art. 16 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai 
multe articole sau alineate din același act normativ, doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia 
Gavrilă a propus respingerea inițiativei. 

Comisia, cu  16 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri a hotărât să emită raport de 
respingere asupra propunerii legislative. 

  
 
În zilele de  miercuri, 16 octombrie 2019 și joi, 17 octombrie 2019 lucrările Comisiei 

au avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei. 
 
 
                                                             VICEPREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


