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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea 
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării              
Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, transmisă spre 
dezbatere în fond Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și             
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, cu adresa nr. Pl-x 647 din              
29 octombrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/374, respectiv nr. 4c-11/324 din              
30 octombrie 2018,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
 
 

 
                 PREŞEDINTE                                         PREŞEDINTE 
 
              Gheorghe ȘIMON                                                     Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
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   RAPORT COMUN 

asupra 
 propunerii legislative pentru respingerea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea  
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării  

Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru respingerea               
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea               
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării              
Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, transmisă cu 
adresa nr. Pl-x 647 din 29 octombrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/374, respectiv              
nr. 4c-11/324 din 30 octombrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale              
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, 
în şedinţa din 23 octombrie 2018.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 717 din 19 iulie 2018, a avizat negativ 
propunerea legislativă.        
                Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1434 din              
23 iulie 2018, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a              
avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-7/535 din              
20 noiembrie 2018.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare respingerea               
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea               
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării               
Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, ca urmare a 
admiterii obiecției de neconstituționalitate a legii de aprobare a acesteia, prin              
Decizia Curții Constituționale nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică               
– S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică”       
prin transformare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. I,              
nr. 456 din 31 mai 2018. 

De asemenea, se propune ca patrimoniul, personalul, precum şi drepturile şi 
obligaţiile rezultate din actele juridice încheiate de Societatea Editura Didactică şi 
Pedagogică – S.A să fie preluate de Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au examinat inițiativa legislativă menţionată 
mai sus şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 27 noiembrie 2018. Membrii 
Comisiei pentru pentru învățământ, știință, tineret și sport au examinat propunerea 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 6 noiembrie 2018. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă              
şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 17 deputaţi, iar din numărul total de              
25 de membri ai Comisiei pentru pentru învățământ, știință, tineret și sport au participat 
la dezbateri 13 deputaţi.  

La lucrările celor două Comisii a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Educației Naționale, domnul secretar de stat Petru Andea. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de membrii 
celor două Comisii, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât             
obiectul de reglementare al acesteia este deja reglementat prin Legea nr. 169/2018 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea 
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării               
Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea nr. I, nr. 594 din 12 iulie 2018. Pe cale de 
consecință, iniţiativa legislativă a rămas fară obiect. 

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea     
propunerii legislative pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca 
urmare a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică”               
prin transformare. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.        

  
 
 

 PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE                             
 

                      Gheorghe ȘIMON                                           Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
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                                                                                                   Viorel STAN 
 

                                
 
   
                           Şef serviciu                                                Şef birou 
              Lidia-Graziella Segărceanu                                                               Ioana Mînzu 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 


