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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 octombrie 2018 

 
 

Marți, 09 octombrie 2018 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 09 octombrie 2018 
I. RAPOARTE 

1. Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României. Plx. 169/2018. Raport. C.D. – 
Primă Cameră sesizată. 

II. AVIZ 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 

pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale. PLx. 482/2018. Procedură de urgență. Aviz. Iniţiator: 
Guvern. C.D. - Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului. Plx. 415/2018. Aviz. Termen: 11 octombrie 2018. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 10 octombrie 2018 și joi, 11 octombrie 2018 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul vicepreședinte Szabo Odon și doamna 

președinte prof. dr. Camelia Gavrilă. 
În prima parte a ședinței, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a participat la 

conferința internațională cu tema „Combaterea traficului de persoane - o luptă continuă”, unde 
a susținut o intervenție și punctul de vedere al Comisiei cu privire la implicațiile educaționale 
și rolul școlii și al părinților în prevenția traficului de ființe umane și limitarea riscurilor și 
vulnerabilităților tinerei generații.  
          Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
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Dezbaterile au început cu Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României ( 
Plx. 169/2018). 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii obligaţiei Ministerului Educaţiei 
Naţionale de a da publicităţii şi prezenta, anual, Parlamentului raportul privind starea 
învăţământului preuniversitar în România, în termen de 3 luni de la sfârșitul anului școlar, 
împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, precum şi 
de a publica anual un raport privind starea învăţământului superior, în termen de trei luni de la 
sfârșitul anului universitar, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale 
învăţământului superior. Totodată, se vizează adoptarea unor condiții în care se organizează și 
funcționează formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei 
minorități naționale sau lingvistice. 

Domnul Petru Andea a subliniat că, în cadrul Ministerului Educației Naționale, s-a 
analizat introducerea, în regim obligatoriu, a vârstei de 4 ani ca vârstă de începere a educației 
unui copil. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că a depus la Comisie, cu o oră în urmă, 
câteva amendamente asupra legii, având în vedere obiecțiile din Cererea de reexaminare. 
Având în vedere că nici membrii Comisiei nu au putut analiza aceste amendamente, și nici  
Ministerul Educației Naționale, a propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea de amânare a 
dezbaterilor.  

 
 În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii 
nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale (PLx. 482/2018).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.15/1990 cu un nou 
articol, art.31, în sensul creării posibilităţii reorganizării regiilor autonome ca societăţi, 
reglementate de Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, având ca acţionar unic statul român 
sau autoritatea administraţiei publice locale. Reorganizarea se va face prin hotărâre de Guvern 
sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean sau prin hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Domnul secretar Robert-Nicolae Turcescu a menționat că ordonanța vizează în special 
situația Editurii Didactice și Pedagogice, dar nu înțelege nevoia de reorganizare a acestei 
edituri unice pentru că s-a dovedit un experiment eșuat și consideră ca aceasta ar trebui 
desființată. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar al PNL nu 
susține această ordonanță și a propus un aviz negativ. 

Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a propus un aviz favorabil, considerând că nu 
se poate stabili dacă este sau nu o variantă bună editura unică după un timp atât de scurt, mai 
ales că, față de alți ani, manualele au ajuns la timp pe băncile elevilor.  

Doamna deputat Cosma Lavinia-Corina a precizat că Grupul parlamentar al USR nu 
susține această ordonanță și a propus un aviz negativ. 

Domnul deputat Rădulescu Alexandru a susținut că nu consideră că rolul dat editurii 
unice a fost un experiment, ci o decizie înțeleaptă, drept dovadă manualele au ajuns la timp pe 
băncile școlarilor. A propus un aviz favorabil. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atras atenția asupra textului ordonanței care nu 
face referire expresă la editură.  
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Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că neconstituțională a fost ordonanța 
guvernului care a transforma editura unică din regie autonomă de stat în societate comercială 
pe acțiuni.  

Supusă votului, propunerea emiterii unui aviz negativ a întrunit 8 voturi pentru, 10 
voturi împotrivă și o abținere. Astfel a fost respinsă. 

În urma dezbaterii, Comisia, cu 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere,  a 
hotărât elaborarea unui aviz favorabil. 

A revenit în sală doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă.  
 
S-a continuat cu analiza propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului (Plx. 415/2018). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului, instituţie de interes naţional, cu personalitate 
juridică. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că Ministerul Educației Naționale nu 
are un punct de vedere, pentru că a considerat ca nu este de competența sa înființarea unui 
asemenea institut. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a propus amânarea dezbaterilor cu privire la 
această propunere legislativă pentru o săptămână. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea de amânare a 
dezbaterilor cu o săptămână. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat.  
 

La şedinţa Comisiei de marți, 09 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Stan 
Viorel - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia 
Corina, Georgescu Nicolae, Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Moldovan 
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, 
Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai, 
Tîlvăr Angel, Todor Adrian. 

 
În zilele de miercuri, 10 septembrie și joi, 11 septembrie 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, 10 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Stan 
Viorel - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia 
Corina, Georgescu Nicolae, Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Moldovan 
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, 
Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai.  
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La şedinţa Comisiei de joi, 11 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Stan Viorel - secretar, Biro Zsolt-Istvan, 
Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Huncă 
Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan 
Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


