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Ziua. Luna,
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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN

Stimatd doamnd Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV/2944/21.07.2020, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 6008/23.07.2020, va transmitem alaturat punctele de vedere exprimate 

de paitile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social referitoare la propunerea 

legislativd privind transmiterea unui imobil din domeniulpublic al statului $i din administrarea 

Ministerului Educafiei $i Cercetdrii, in domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucure^ti $i in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure$ti 

(b403/14.07.2020).
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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului $i din administrarea Ministerului Educa^iei 

Cercetarii, in domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucure^ti $i in 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure$ti

(b403/14.07.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerea legislativa privind transmiterea unui imobil din domeniul 

public al statului §i din administrarea Ministerului Educaiiei §i Cercetarii, in domeniul public 

al Sectorului I al Municipiului Bucure§ti §i in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucure^ti (b403/14.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edin|a din data de 30.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hot^-arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, p^ile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
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> 2 reprezentanti ai partii patronale, 7 reprezentanti ai partii sindicale si 7 reprezentanti ai 

asocia^iilor §i funda^iilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 1 reprezentant al partii sindicale a votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu urmatoarele observatii:

■ propunerea legislative se adreseaza nivelurilor locale, fiind mult mai indicat ca 

propunerile legislative ce vizeaza acest domeniu sa fie aplicabile tuturor unita^ilor 

de inva^amant extra^colar, la nivel nalional;

■ se impune actualizarea/ modificarea cadrului legislativ cu privire la administrarea 

CSS-urilor, cluburilor si palatelor copiilor la nive! national, intrucat majoritatea 

acestor unitati de educatie extra§colara sunt insuficient finantate in acest moment, 

aceasta realizandu-se doar din bugetul Ministerului Educatiei §i Cercetarii.

> 4 reprezentanti ai partii patronale, 6 reprezentanti ai partii sindicale §i 5 reprezentanti ai 

asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

■ problema partajarii competentelor a fost discutata in cadrul consultarilor recente 

intre Inspectoratele §colare judetene/ ISMB, reprezentantii consiliilor judetene/ PMB, 

directorii cluburilor sportive §colare, cluburile §i palatele copiilor si reprezentantii 

confederatiilor sindicale reprezentative din invat^ant. In prezent, Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu modific^ile §i completarile ulterioare, prin prevederile art. 105- 

107, permite investitii in infrastructura cluburilor sportive §colare, cluburilor si palatelor 

copiilor, din surse de finantare complementare/ suplimentare, insa f^a a aduce 

clarific^i cu privire la competentele institutiilor cu atributii de decizie asupra bazei 

materiale/ resursei umane din aceste unitati;

■ o astfel de decizie nu poate fl adoptata doar pentm o singura baza sportiva sau la 

nivel local. Este necesara emiterea unei hot^ari de Guvem prin care sa se stabileasca 

alocarea competentelor la nivel national intre consiliile judetene §i Ministerul Educadei 

§i Cercet^ii;

■ in ultima perioada, au avut loc consultari intre inspectoratele scolare judetene/ 

ISMB, reprezentanti ai consiliilor judetene/ PMB, directorii cluburilor sportive §colare, 

cluburile §i palatele copiilor §i reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din 

invatammt, unde s-a discutat problema partaj^ii/ transfemlui competentelor privind 

administrarea cladirilor acestor unitati de educade extra§colara catre UAT-uri. Nu se 

poate lua o decizie doar pentm baza CSSl, respectiv baza sportiva Cire§arii;

■ in prezent, articolele nr.105, 106, 107 din Legea educapei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile §i complet^ile ulterioare, permit ca, prin finantare complementara §i



supHmentara, consiliile jude^ene, respectiv consiliile locale §i PMB sa investeasca in 

infrastructura CSS-urilor/ cluburilor §i palatelor copiilor;

■ once decizie care se va lua referitoare la aceste unitati de invatamant extia^colar 

trebuie sa fie luata la nivel national, nu doar local;

■ este necesara actualizarea/ modificarea cadrului legislativ in ceea ce priveste 

administrarea CSS-urilor, cluburilor si palatelor copiilor la nivel national, intrucat 

majoritatea acestor unitati de educa^ie extrascolara sunt insuficient finantate in acest 

moment (doar din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii).

■ propunerea legislativa nu mentioneaza care sunt schimb^le preconizate sau cum 

va fi valorificat pe viitor activul care face obiectul initiativei legislative.

> 1 reprezentant al partii patronale §i 2 reprezentanti ai asociatiilor §i funda^iilor 

neguvemamentale ale societa^ii civile s-au abtinut de la vot.
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