
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 27 februarie 2019 
Nr. 4C-11/50 

 
SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 februarie 2019 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 19 februarie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat. Plx. 7/2019. Raport comun cu 
Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

II. AVIZE  
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. PLx. 
11/2019. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 
privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. PLx. 29/2019. Aviz. Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 
pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. PLx. 30/2019. Aviz. 
Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. PLx. 37/2019. Aviz. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor 
naţionale "Regele MIHAI I". Plx. 315/2018. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

Miercuri, 20 februarie și joi, 21 februarie 2019  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

  
Marți, 19 decembrie 2018 

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

Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de 
stat (Plx. 7/2019).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului de lege care vizează aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. Programul constă în acordarea, cu titlu gratuit, preşcolarilor şi elevilor din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, a unui suport 
alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori 
zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Programul se va desfăşura de 
la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă până la sfârşitul anului 2019, în perioada 
desfăşurării activităţii didactice. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale 
susține ordonanța în forma propusă de Guvern. Programul pilot este la al treilea an în care se 
aplică, dar rezultatele nu au fost întotdeauna satisfăcătoare. Acest fapt se datorează modului 
în care administrațiile publice locale, cărora le revine misiunea de a face licitațiile și de a 
asigura produsele alimentare în școli, nu au putut să ducă la bun sfârșit această sarcină. 
Ministerul dorește extinderea programului la un număr mai mare de unități școlare, dar aceste 
modificări sunt legate de actele legislative care fundamentează bugetul. Bugetul pe anul 2019 
a fost deja aprobat, iar orice adăugire la lista de unități școlare necesită o analiza financiară 
care trebuie trecută fie printr-o rectificare bugetară, fie prin alte soluții găsite de către 
Ministerul Finanțelor Publice.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că această inițiativă aduce 
beneficii reale elevilor din România, așa cum au dovedit cifrele din expunerea de motive a 
inițiativei, și anume scăderea abandonului școlar în unitățile școlare în care s-a aplicat 
programul pilot de la 6,1% la 1,3%, un grad mare de satisfacție al beneficiarilor - 95% au 
apreciat că programul a fost foarte bun, copii au adoptat o alimentație sănătoasă. Este pentru 
a treia oară când Guvernul susține programul doar pentru 50 de unități școlare. PNL a 
susținut extinderea programului la 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat și 
includerea în program a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că o pilotare sau o 
experimentare se face pe un segment, pe un lot și pornește ca orice demers didactic 
educațional de la niște principii, urmând să se colecteze datele și să se ajungă la anumite 
concluzii. În anexa la ordonanță, care cuprinde lista unităților școlare ce beneficiază de 
program, se regăsesc unități din urbanul mare, din urbanul mic, școli pedagogice, școli din 
zone cu comunități vulnerabile, cu populație romă. După cumularea informațiilor de către 
inspectorate și de către unitățile administrativ-teritoriale, se vor putea formula concluzii 
pentru generalizarea programului. În ceea ce privește situația copiilor ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate,  aceștia ar avea nevoie mai ales de o atenție pedagogică, de confort 
afectiv, de susținere emoțională, nefiind segmentul cel mai vulnerabil.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că, în acest moment, se poate vorbi de 
un program pilot de succes. Datele propuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2018 pentru a fi analizate arată cifre foarte clare în ceea ce privește procentul prin care, 
în urma programului, a scăzut rata abandonului școlar în unitățile școlare în care s-a 
implementat programul pilot. În condițiile date, programul este unul pozitiv, iar continuarea 
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sa va trebui susținută. Acest program a scos în evidență o altă carență a sistemului: din cele 
50 de școli selectate, în primul an au reușit să implementeze programul doar 23 de școli, 
ulterior 37 de școli, și nici până acum, cu fondurile deja alocate, unele școlile nu au reușit să 
implementeze programul. Prin buget, au fost alocate fonduri pe zona de investiții pentru 
realizarea cantinelor necesare implementării programului. În acest context, vine propunerea 
de extindere a ariei de cuprindere a instituțiilor care pot să implementeze programul. Nu se 
poate muta un buget din zona de investiții în zona de funcționare. Domnul vicepreședinte 
Szabo Odon a susținut inițiativa, cu responsabilizarea Ministerului de a cheltui toți banii 
alocați prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 în zona de investiții, astfel încât, în anul 
următor să se extindă numărul de unități școlare care să implementeze acest program.    

Doamna deputat Raluca Turcan a susținut derularea acestui program pilot, dar a 
considerat că se face discriminare între elevii ce beneficiază și cei care nu beneficiază de 
acest program. Doamna deputat Raluca Turcan a considerat că extinderea programului la 300 
de unități școlare ar însemna un angajament că stare de provizorat nu se va perpetua. Doamna 
deputat Raluca Turcan a propus un amendament prin care se dorește extinderea programului 
la 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat.  

Doamna vicepreședinte Theodona Șotcan a precizat că atunci când pilotezi ceva 
procentul de eșec se extrapolează și în momentul în care mărești baza. Așadar, în condițiile în 
care după 3 ani de la implementarea acestui proiect, nu s-a reușit pilotarea în toate școlile 
selectate, mărirea bazei de pilotare nu ar conduce decât la păstrarea acelui procent de 
nerealizare. O parte din problemele cu care s-au confruntat cei implicați și-au găsit rezolvarea 
în bugetul pe 2019, prin alocarea de fonduri pentru infrastructură. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că acest proiect trebuie să fie unul 
transpartinic, aplicat pe termen lung. A considerat că programul este prea mic, din 
perspectiva numărului de elevi și a numărului de școli, este prea lungă perioada de pilotare, 
iar acel cuantum de 10 lei pe zi este prea mic. A precizat că înțelege nevoia de sincronizare 
cu Legea bugetului de stat pe anul 2019, dar pe viitor trebuie abordat mai serios un proiect de 
o asemenea importanță, fiind unul din puținele lucruri eficiente care se poate face pentru 
reducerea abandonului școlar. 

La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați: Elvira Şarapatin, Bogdan-Ionel  
Rodeanu, Lavinia-Corina Cosma, Sorin-Dan Moldovan, Dragoş Gabriel Zisopol. 

Supuse votului, amendamentele depuse de către cei trei deputați membri ai Grupului 
parlamentar al USR din cadrul Comisiei și cele depuse de doamna deputat Raluca Turcan au 
fost respinse cu 10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 2 abțineri. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 10 abțineri, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse. 

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente (PLx. 11/2019).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului de lege, de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 în 
sensul realizării unui calendar naţional pentru expertizarea construcţiilor cu destinaţia unităţi 
şi instituţii de învăţământ, având ca scop diagnosticarea stării imobilelor în care se desfăşoară 
activitatea didactică din România. Astfel se va prefigura un plan de intervenţie, în vederea 
asigurării unor condiţii de siguranţă pentru elevi, studenţi, profesori şi personal auxiliar şi a 
preîntâmpina accidente în cazul unui seism major. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
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În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PLx. 29/2019). 

Comisia, cu 17 voturi pentru și 1 abținere, a  hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PLx. 
30/2019).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului de lege în sensul modificării Legii nr.255/2010, în vederea extinderii domeniului 
de aplicare al acesteia şi asupra lucrărilor din domeniile sănătăţii, învăţământului şi sportului 
şi abilitarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România de a realiza exproprieri 
pentru cauză de utilitate publică în domeniile reglementate de lege. 

Comisia, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 

 
În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru 
modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 37/2019).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997, precum şi modificarea 
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitate-pilot, prin 
intermediul căreia francizorul testează şi definitivează formula de afacere pe care urmează să 
o vândă în sistem de franciză. De asemenea, se introduce termenul francizat, utilizat pentru 
partenerul francizorului, precum şi utilizarea termenului document de dezvăluire de 
informaţii de către toţi francizorii pentru uniformizarea procedurilor de informare a 
potenţialilor francizaţi, document prin care este recomandabil să se realizeze dezvăluirea 
informaţiilor despre viitorii parteneri, dar și formarea competențelor necesare. 

Comisia, cu 13 voturi pentru și 5 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 

 
Lucrările au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind înfiinţarea 

instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I" (Plx. 315/2018). 
La dezbatere au luat cuvântul domnii deputați: Camelia Gavrilă, Robert Nicolae 

Turcescu și Sorin Mihai Cîmpeanu. 
Comisia, cu 6 voturi pentru adoptare, 8 voturi împotriva adoptării și 4 abțineri, a 

hotărât să emită aviz negativ asupra proiectului de lege.  
 

            La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri 
 - Sorin Valeriu Naș - secretar de stat 
 - Ciprian Rogojan - director  
 Din partea inițiatorilor 
 - Cristian Ghica - senator. 
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 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, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile - înlocuit de domnul deputat 
Gherman Dumitru, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș 
Mara - înlocuită de domnul deputat Sorin Bumb, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan - înlocuit de domnul deputat Bogdan Rodeanu, 
Romanescu Cristinel - înlocuit de domnul deputat Nicolae Giugea, Șarapatin Elvira, Teiș 
Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  

La ședința Comisiei a absentat domnul deputat Anton Anton.  
 

 În ziua de miercuri, 20 februarie și joi, 21 februarie 2019 lucrările Comisiei au avut 
pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 20 februarie 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, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, 
Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
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, Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan. 

 
La şedinţa Comisiei de joi, 21 februarie 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, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, 
Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
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, Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan. 
 

 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
 
 


