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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat 

(Plx. 174/2016) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.174 din 14 februarie 2017, 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, şi Comisia pentru 
sănătate și familie au primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală 
preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. 

 
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 14 februarie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi 
şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat la comisiile sesizate în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou 
raport comun. 
 
 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, Punctul de vedere negativ al Guvernului. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și elevilor din 

clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, deoarece este necesară introducerea unui program de susținere a sănătății dentare, având în 
vedere datele privind sănătatea dentară determinate de indicatori precum consumul de periuțe și paste de dinți. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 05 aprilie 2016. 
 
 4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţe separate. 
  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 07 
martie 2017.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Eva Nagy - director în cadrul  Ministerului Educaţiei Naționale. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a propus, cu unanimitate de voturi, menținerea 

raportului inițial de respingere a propunerii legislative.  
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 martie 2017.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat: domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

menținerea raportului inițial de respingere a propunerii legislative. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 martie 2017. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 membri. 
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În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat: domnul Dan Dumitrescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a propus, cu majoritatea voturilor celor prezenți, menținerea raportului 
inițial de respingere a propunerii legislative. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât menținerea raportului inițial de respingere cu nr.4c-9/109, 4c-8/223 şi 
nr.4c-6/177 din 7 iulie 2016 al Comisiilor, din următoarele considerente: 
 - din textul inițiativei lipsesc o serie de aspecte importante ce trebuie reglementate precum: cine se va ocupa de achiziția produselor, 
care este metoda de repartizare a produselor către beneficiari, cum se măsoară eficacitatea măsurilor impuse prin acest act normativ etc.; 

- deși problematica abordată de inițiativa legislativă vizează aspecte importante legate de igiena preșcolarilor și elevilor, nu prevede 
caracterul formativ și educativ necesar în dobândirea unor abilități și comportamente necesare unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și 
tinerilor; 

- 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 
şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de impact. 
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