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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 aprilie 2019 
 

 
              Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 09 aprilie 2019 
I. RAPOARTE 

Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 141/2019. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
1. Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului 

public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru 
completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Plx. 
156/2019. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România. 
Plx. 155/2019. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în 
Parlament". Plx. 187/2019.  C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. PLx. 198/2019. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 10 aprilie și joi, 11 aprilie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 09 aprilie 2019 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Lucrările au început cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.29 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 141/2019). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.29 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării 
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posibilității  ca, la solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, copiii 
care împlinesc vârsta de 6 ani, în următoarele 6 luni calendaristice de la data începerii anului 
şcolar, să poată fi înscrişi în clasa pregătitoare, cu condiția unei evaluări care atestă că 
dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 

Doamna deputat Valeria Diana Schelean Șomfelean, în calitate de inițiator, a precizat 
că, în forma sa actuală, teza finală a alin. (2) art. 29 din Legea nr. 1/2011 limitează 
posibilitatea înscrierii în învățământul primar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 
finalul anului calendaristic, deși structura anului școlar nu coincide niciodată cu structura 
anului calendaristic, anul școlar desfășurându-se pe perioada a doi ani calendaristici 
consecutivi. Doamna deputat a menționat că se creează o discriminare între copiii care 
împlinesc vârsta legală pentru înscriere în învățământul primar în perioada cuprinsă între 15 
septembrie - 31 decembrie și cei care împlinesc această vârstă ulterior datei de 31 decembrie, 
respectiv în cursul celui de-al doilea an calendaristic din structura anului școlar.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține inițiativa legislativă din mai multe considerente: în documentul elaborat de Eurydice, 
intitulat ”Structura sistemului educativ din Europa”, se constată faptul că majoritatea țărilor 
europene legiferează debutul școlarității obligatorii de la 6 ani împliniți. Din punct de vedere 
al predictibilității administrative, reconfigurarea circumscripțiilor școlare, stabilirea cifrei de 
școlarizare, respectiv dotarea spațiilor școlare, în acord cu datele privind fluxurile de copii 
care urmează să fie cuprinși în clasa pregătitoare, nu pot fi realizate corespunzător și în timp 
util în situația extinderii tranșelor de vârstă. Din punct de vedere pedagogic, înscrierea copiilor 
sub vârsta de 6 ani în învățământul primar, din perspectiva accelerării învățării, a condus, de-a 
lungul timpului, la numeroase situații de retragere a copiilor după debutul anului școlar, 
demonstrându-se că achizițiile cognitive nu sunt suficiente pentru asigurarea unui debut de 
succes. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că susține inițiativa legislativă și a 
propus un amendament. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a menționat că susține propunerea legislativă, 
amintind caracterul opțional al prevederilor acesteia. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a propus un raport de 
adoptare a inițiativei. 

Doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache a precizat că susține inițiativa legislativă, 
dar este de acord și cu argumentația prezentată de reprezentantul ministerului de resort. Este 
de părere că nu toți copii sunt la fel, unii dintre aceștia se maturizează mai repede și se vor 
plictisi, ceea ce ar putea duce la un comportament agresiv, care să deranjeze întreaga clasă.  

Supus votului, amendamentul propus de domnul deputat Szabo Odon a fost respins.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu 11 voturi pentru și 9 abțineri a propus adoptarea 

propunerii legislative cu amendamente admise și  respinse. 
 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru utilizarea 

autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului 
primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (Plx. 156/2019). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind utilizarea autovehiculelor şcolare 
destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului obligatoriu, în scopul 
deplasării la cursuri şi la alte activităţi cultural-educative, precum şi a unor măsuri 
suplimentare adresate participanţilor la trafic. 
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Domnul secretar de stat Nicolae Tudose a precizat că Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice nu susține propunerea legislativă, deoarece în cuprinsul 
acesteia nu se ține cont de prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, actul 
normativ prin care se reglementează transportul public local de persoane și de mărfuri. 
Domnul secretar de stat a menționat că există și o necorelare între titlul inițiativei și obiectul 
de reglementare prevăzut la art.1. Totodată, în conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazurile în 
care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 
micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă și 
mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creșterea cheltuielilor, iar 
inițiatorii nu au făcut aceste precizări. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz negativ asupra inițiativei 
legislative. 

Comisia, cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere, a hotărât să emită aviz 
negativ asupra propunerii legislative. 

 
S-a dezbătut în continuare propunerea legislativă privind protecţia persoanelor cu boală 

celiacă din România (Plx. 155/2019). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat propunerea legislativă care are 

drept obiect de reglementare recunoaşterea bolii celiace şi adoptarea de măsuri specifice, care 
să le permită persoanelor cu aceste afecțiuni să ducă o viață normală.  

Doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, în calitate de inițiator, a susținut 
propunerea argumentând că acest cadru legislativ este menit să asigure, în primul rând, 
integrarea persoanelor cu boala celiacă în societate. Copii diagnosticați cu această afecțiune nu 
pot fi integrați în grădinițe și școli, deoarece nu li se asigură dieta corespunzătoare boli. Boala 
celiacă este o condiție autoimună care nu se vindecă niciodată, dar care poate fi ținută sub 
control prin urmarea unei diete stricte fără gluten. Regimul fără gluten reprezintă singurul 
tratament pentru boala celiacă și este esențial pentru ameliorarea simptomatologiei și evitării 
complicațiilor cronice. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că argumentele aduse în 
favoarea inițiativei sunt solide, bolile autoimune sunt grave și trebuie monitorizate cu atenție. 
Doamna președinte a specificat că sunt necesare unele modificări asupra textului, de natura 
tehnicii legislative, care vor fi operate la comisia sesizată în fond cu această inițiativă, întrucât 
în forma prezentată este incompatibilă atât cu reglementările Uniunii Europene, cât și cu 
legislația națională în materie. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra propunerii legislative. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind finanţarea şi implementarea 

Programului "Tineri în Parlament" (Plx. 187/2019).   
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al 

inițiativei, arătând că sunt propuse măsuri necesare pentru finanţarea şi implementarea 
programului „Tineri în Parlament”. Prin acest program, fiecare deputat poate facilita vizita la 
Camera Deputaţilor a 38 vizitatori pe an, în grupuri de maxim 15 elevi şi studenţi şi 4 
însoţitori pe sesiune. Beneficiarii acestui program sunt tineri cu vârsta de până la 22 de ani, 
elevi sau studenţi înscrişi la o instituţie de învăţământ din România sau din străinătate, ei 
urmând să primească o subvenţie ce cuprinde costul călătoriei, al meselor și al cazării, precum 
şi accesul gratuit în Parlament. 
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Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus aviz favorabil asupra proiectului de 
lege. 

Doamna vicepreședinte Theodora Şotcan a amintit că orice ingerință a unei legii în 
sfera rezervată regulamentelor parlamentare este neconstituțională. Doamna vicepreședinte a 
precizat că elevii și studenții au gratuitate pe mijloacele de transport în comun, iar vizitarea 
Palatului Parlamentului este gratuită pentru aceștia, în urma întocmirii unor formalități. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a menționat că proiectul de lege face referire la 
tineri, în general, nu numai la elevi și studenți. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, cosemnatar al inițiativei, a precizat că a susținut 
ideea ca fiecare parlamentar să aibă posibilitatea, cel puțin odată pe an, să aducă din 
circumscripția din care face parte un grup de oameni care să vadă cum se lucrează în 
Parlament. 

Comisia, cu 7 voturi pentru adoptare, 2 voturi împotriva adoptării și 11 abțineri, a 
hotărât să emită aviz negativ asupra proiectului de Lege. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 198/2019). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că inițiativa legislativă 

prevede un nou regim privind deducerea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor de educaţie 
timpurie aflate în administrarea contribuabilului, respectiv a sumelor achitate de contribuabil 
pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie. De 
asemenea, iniţiativa prevede extinderea facilităţilor fiscale acordate învăţământului 
profesional şi tehnic şi asupra învăţământului dual preuniversitar şi universitar, prin includerea 
cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei forme de învăţământ în categoria 
cheltuielilor deductibile la determinarea rezultatului fiscal, respectiv în categoria veniturilor 
neimpozabile la calculul impozitului pe venit. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că inițiativa vine în ajutorul persoanelor 
juridice care înființează creșe și/sau grădinițe pentru copiii angajaților proprii sau plătesc 
pentru plasarea copiilor angajaților în creșe/grădinițe, private sau de stat, creând cadrul legal 
astfel încât aceștia să beneficieze de credit fiscal pentru deducerea sumelor plătite la bugetul 
de stat în luna sau trimestrul în care acestea sunt cheltuite, în limita unui plafon rezonabil, de 
1.500 lei/lună. Partea a doua a propunerii legislative vizează facilitățile fiscale pentru 
operatorii economici, persoane juridice care intenționează să sprijine sistemul de învățământ 
dual. Aceștia au dreptul să deducă și cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea 
învățământului dual, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale. 

Comisia, cu 18 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege. 

 
Lucrările au continuat cu ultimul punct de pe ordinea de zi  - DIVERSE.  
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit că în ziua de marți, 16 aprilie 

2019, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru cultură şi mijloace 
de informare în masă primesc vizita unei delegații a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport şi a Comisiei pentru cultură şi media din cadrul Consiliului Național al 
Republicii Slovace, pentru a continua dialogurile și schimburile de opinii și experiențe 
desfășurate în contextul vizitei de lucru de la Bratislava, întreprinsă de o delegaţie a Camerei 
Deputaților în anul 2017.  
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 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
 - Nicoale Tudose - secretar de stat. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă Camelia - președinte, 
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, 
Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena - înlocuită de 
doamna deputat Lucreția Roșca, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan 
Raluca - înlocuită de doamna deputat Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Vasilică Radu 
Costin - înlocuit de doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputaţi Anton Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai, 
Mareș Mara. 

 
 
În zilele de miercuri, 10 aprilie și joi, 11 aprilie 2019, 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 aprilie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia 
Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai, 
Mareș Mara. 
 

La şedinţa Comisiei de joi, 11 aprilie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-
Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, 
Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.
  

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

 
 
 

                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


