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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 iunie 2019 
 
 

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

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx.248/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
2. Teme, strategii, propuneri legislative pentru analiză în vederea dezbaterilor în 

ședințele de Comisie din perioada vacanței parlamentare - lunile iulie-august 2019. 
II. DIVERSE 

Miercuri, 26 iunie și joi, 27 iunie 2019 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

Marți, 25 iunie 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 debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea 
art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.248/2019).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare completarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul ca Ministerul Educaţiei Naţionale în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne să elaboreze, până la data de 31 decembrie 2019, o 
strategie privind educaţia pentru prevenția rutieră a elevilor, ce va fi transpusă în planurile-
cadru de învăţământ începând cu anul şcolar 2021-2022. Totodată, a informat membrii 
Comisiei în legătură cu punctele de vedere negative ale Ministerului Educației Naționale și de 
Consiliul Economic și Social. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul nu susține această 
inițiativă legislativă, deoarece există deja o astfel de strategie, implementată de diferite 
instituții ale statului. Guvernul României a elaborat şi aprobat Strategia Naţională pentru 
Siguranţă Rutieră pentru perioada 2016-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
strategiei, ce au ca obiective majore creşterea siguranţei rutiere şi reducerea la jumătate a 
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numărului de decese din accidente rutiere până în anul 2020, faţă de anul 2010. În cuprinsul 
acestora, se prevăd activităţi specifice educaţiei rutiere pe care Ministerul Educaţiei Naţionale 
le va implementa în sistemul de învăţământ preuniversitar. În actualele programe școlare s-au 
luat în calcul aceste nevoi și s-au specificat multiple contexte de abordare a elementelor de 
educație rutieră. Pentru învăţământul primar, există programă şcolară pentru disciplina 
Educaţie pentru prevenirea riscului rutier, ofertă curriculară centrală ca disciplină opţională 
pentru clasele I - IV, aprobată prin Ordinul MECS nr. 3542/2015. 
 Domnul chestor Florentin Brăcea, director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a 
precizat că, în coordonarea Ministerului Transporturilor, s-a creat Delegația permanentă 
interministerială pentru siguranță rutieră, structură ce implementează, la nivelul unităților de 
învățământ, strategia națională în vigoare.  
 Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol a propus adoptarea unui raport de respingere a 
propunerii legislative aflate în dezbatere. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că există numeroase inițiative 
de modificare și/sau completare a Legii educației naționale nr. 1/2011, datorită accesibilității, 
vizibilității și importanței domeniului. Din nefericire, nu toate acestea au și substanță 
legislativă, iar unii inițiatori trebuie să înțeleagă faptul că elaborarea strategiilor, a curriculei și 
a programelor școlare este și trebuie să rămână apanajul specialiștilor din domeniu. 
 Cu 14 voturi pentru și 4 abțineri, Comisia a hotărât să propună Plenului Camerei 
Deputaților un raport de respingere.   
 
 Ședința Comisiei a continuat cu prezentarea programului și a propunerilor de teme, 
strategii, propuneri legislative pentru analiză în vederea dezbaterilor în ședințele de Comisie 
din perioada vacanței parlamentare - lunile iulie-august 2019. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat tematica și programul propus. 
Totodată, a amintit componența subcomisiei de lucru stabilită în ședința precedentă pentru 
analizarea proiectului de Lege "Legea tineretului" (PLx. 716/2018) și proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare 
şi consiliere pentru tineri (PLx. 687/2018). 
 Tematica și programul au fost adoptate cu unanimitatea voturilor membrilor Comisiei 
prezenți la dezbateri. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Afacerilor Interne 
 - chestor Florentin Brăcea - director 
 - Maria Dragnea - șef serviciu. 
 

La şedinţa Comisiei de marți, 25 iunie 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, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, 
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 a absentat domnul deputat Anton Anton. 
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 În ziua de miercuri, 26 iunie și joi, 27 iunie 2019 lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 26 iunie 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, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, 
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 a absentat domnul deputat Anton Anton. 
 
La şedinţa Comisiei de joi, 27 iunie 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, Mareș Mara, 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 și Anton 
Anton. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
  


