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  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu  Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport, respectiv, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, şi-au desfăşurat lucrările comune, în cadrul sesiunii extraordinare,  în ziua de 
3 iulie 2018,  în intervalul orar 1100 - 1500.  
 Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat toți deputații.   

  Lucrările ședinței comune ale celor trei Comisii au fost conduse de doamna deputat 
Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

Şedinţa comună a celor trei Comisii din data de 3 iulie a.c. a avut următoarea 
ordine de zi: 

     1. Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 
privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a 
reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale                   
nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                  
nr. 456 din 31 mai 2018, fond comun cu Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 
sport, respectiv,  Comisia juridică, de disciplină și imunități,   PL-x 600/2017/2018. 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă dezbaterea Legii pentru 
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea 
Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei 
Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, aflată în procedură 
de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 249 din 19 aprilie 
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 
2018, fond comun

La dezbaterile comune au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Educației Naționale, domnul secretar de stat Petru Andea, respectiv, din partea 
Societății Editura Didactică și Pedagogică, doamna Maria Mihaela Nistor, director 
general. 
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  Doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățămâ nt, 
știință, tineret și spor t, a dorit să facă unele precizări în legătură cu Decizia Curții 
Constituționale. Astfel, Curtea Constituțională a reținut că sunt formulate două categorii 
de critici de neconstituționalitate și anume atât cele care privesc competența Guvernului 
de a adopta ordonanțe de urgență în ceea ce privește reorganizarea, prin transformare, a 
unei regii autonome în societate pe acțiuni, precum și cele care privesc condițiile de 
adoptare a ordonanțelor de urgență. 

În urma dezbaterilor comune, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri) să propună Plenului Camerei Deputaților  
adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 
privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a 
reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 249 
din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din    
31 mai 2018, în forma adoptată de Senat. 

 
 

       PREŞEDINTE, 
     Gheorghe  ȘIMON  
                                                        SECRETAR, 
                                                George-Gabriel VIȘAN  
 

                                                         Consilieri parlamentari: 
 Alina Cristina Hodivoianu                                                                                                        

Anca Magdalena Chiser                                                                                                                                        
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