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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 31 octombrie 2016 
Nr. 4c-9/253 
 

SINTEZA 
ședinţelor Comisiei din zilele de 24, 25, 26  și 27 octombrie 2016 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 24, 25, 26  și 27 octombrie 2016 au avut următoarea 

ordine de zi: 
Luni, 24 octombrie 2016 

I. RAPOARTE 
Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale. Plx. 347/2016. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie. 
Termen: 20 octombrie 2016. 

Marți, 25 octombrie 2016 
I. RAPORT 

 1. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în 
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016. Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
365/2016. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. PLx. 449/2016. Aviz. Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
PLx. 452/2016. Aviz. Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii 
României". PLx. 294/2016. Aviz.  

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

dorina.stan
Original



2 
 

5. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de 
urgență. Aviz. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului "Aeroport international Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 373/2016. Aviz.  

7. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016. Aviz.  

 8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 
privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Dieteticienilor din România. Plx. 378/2016. Aviz.  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 
2010. Plx. 410/2016. Aviz.  

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. PLx. 425/2016. Aviz.  

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea 
art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 
444/2016. Aviz.  

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind 
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. PLx. 432/2016.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 26 octombrie 2016 și joi, 27 octombrie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Luni, 24 octombrie 2016 
Ședință comună cu Comisia pentru sănătate și familie 

 
 Conform aprobării Biroului Permanent nr.1510/24.10.2016, a avut loc ședința 
comună cu Comisia pentru sănătate și familie pentru dezbaterea propunerii legislative 
privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 
347/2016.  
 Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședințe separate, astfel,  Comisia pentru 
sănătate și familie a transmis preraport de adoptare cu amendamente admise (modificare), 
iar Comisia pentru învățământ a transmis preraport de adoptare cu amendamente admise 
(abrogare), în consecință s-a convenit dezbaterea într-o ședință comună. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Corneliu-Florin Buicu, 
președintele Comisiei pentru sănătate și familie. 
 Au avut loc dezbateri generale în urma cărora s-a convenit de comun acord asupra 
formei finale, urmând ca votul să se dea în ședința viitoare, deoarece s-a constat lipsa de 
cvorum. 
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 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Corneliu-Florin Buicu, Petru Andea, 
Sorin Avram Iacoban. 
  
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Iacoban Sorin Avram - 
vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Andea 
Petru, Ardeleanu Sanda-Maria,  Marin Laura, Rădulescu Romeo. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Diaconu Adrian Nicolae, Turcan 
Raluca, Cherecheş Florica, Anușca Roxana Florentina, Băișanu Ștefan-Alexandru, Berci 
Vasile, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin 
Florentin, Oros Nechita-Adrian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Vreme 
Valerian, Zlati Radu. 
 

Marți, 25 octombrie 2016 
Ședință comună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
 Dezbaterile au vizat dezbaterea propunerii legislative privind învestirea personalului 
didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice 
pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016.  
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Ciprian Nica, 
vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședințe separate, astfel,  Comisia juridică, 
de disciplină și imunități a transmis preraport de respingere, iar Comisia pentru învățământ a 
transmis preraport de adoptare cu amendamente admise. În consecință, s-a convenit 
dezbaterea într-o ședință comună. 
 În urma dezbaterilor, cele două Comisii au hotărât, cu 7 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă și 1 abținere, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:  
 - în prezent, prevederile Codului penal realizează o protecţie a personalului angajat în 
instituţiile publice, indiferent de statutul acestuia, asimilând drepturile funcţionarului public 
şi personalului contractual angajat în cadrul unităţilor de învăţământ, căruia, la nevoie, îi 
sunt aplicate aceleaşi standarde de protecţie; 

- nu este justificată efectuarea urmăririi penale de către procuror pentru infracţiunile 
săvârşite împotriva personalului didactic, având în vedere că actualul Cod de procedură 
penală indică expres cazurile în care urmărirea penală se efectuează obligatoriu de către 
procuror. Totodată, există obligaţia generală pentru orice persoană ca, în cazul în care află 
de săvârşirea unei infracţiuni, să anunţe organele de urmărire penală; 

 - în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile de conducere prevăzute la alin. 
(2) reprezintă funcţii în domeniul didactic a căror desfăşurare nu presupune prerogative de 
putere publică. Pe cale de consecinţă, aceste funcţii nu pot fi învestite cu exerciţiul 
autorităţii publice. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Ciprian Nica, Vasile Varga, Ion 
Eparu, Raluca Turcan, Szabo Odon, Petru Andea. 
 

Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu, președintele 

Comisiei.  
Ordinea de zi și programul au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
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În deschiderea ședinței, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu, a supus votului, 
propunerea legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 347/2016, care a fost dezbătută în ședința comună din data de 24 octombrie 
2016, care a fost adoptată, cu amendamente, cu 11 voturi pentru și 2 abțineri. 

 
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Plx. 365/2016. 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reorganizării 
concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că propunerea legislativă 
nu poate fi susținută în forma propusă de inițiator. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative. 
Doamna deputat Raluca Turcan a susținut propunerea de respingere.  
În urma dezbaterii, Comisia a propus, 10 voturi pentru și 3 abțineri, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente: 
- textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă și creează 

confuzii normative; 
- prin prevederile sale, propunerea legislativă creează o diferențiere între cadrele 

didactice, ceea ce reprezintă o discriminare. 
 

 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 449/2016. 
 Doamna Iolanda Stăniloiu, secretar de stat în Ministerul Muncii, a prezentat proiectul 
de lege care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în vederea reducerii disfuncționalităților 
existente în cadrul salarizării personalului bugetar. 
 Modificările aduse prin actul normativ vizează, în principal, reducerea 
disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul public; începând cu luna august 2016, 
restructurarea completă a sistemului de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale, 
restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ; introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi 
criterii de performanţă pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 
2017, şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna 
ianuarie 2018; modificarea şi completarea Legii nr.284/2010, în sensul înfiinţării Registrului 
General de Evidenţă al Persoanelor Plătite din Fonduri Publice, modul de aplicare urmând a 
fi stabilit prin hotărâre a Guvernului; acordarea majorării salariale de care a beneficiat 
personalul din sistemul de asistenţă socială, sistemul medical şi sistemul penitenciar şi 
pentru personalul de probaţiune care efectuează activităţi similare de asistenţă socială. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și în 
consecință a suspendat lucrările ședinței.  
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 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe  Kiraly - secretar de stat 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  
- Iolanda Stăniloiu - secretar de stat 
De la Ministerul Justiției 
- Cucu Mihail Gabriel - consilier juridic 
De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Daniela Ursu - șef serviciu 
- Valentin Doldor - șef birou patrimoniu. 
 

 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Turcan Raluca - vicepreședinte, Zisopol 
Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Cherecheş Florica - secretar, 
Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-Alexandru, Deaconu Mihai, Dumitru 
Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-
Adrian, Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Szabó Ödön,Vasilică Radu Costin, Vreme 
Valerian, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Anușca Roxana Florentina, 
Berci Vasile. 
 

În zilele de miercuri, 26 octombrie 2016 și joi, 27 octombrie 2016 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, 26 octombrie 2016 au fost prezenţi următorii 
deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, 
Turcan Raluca - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - 
secretar, Cherecheş Florica - secretar, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Băișanu 
Ștefan-Alexandru, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-
Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, 
Vasilică Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Anușca Roxana Florentina, 
Berci Vasile, Szabó Ödön.  
 
 La şedinţa Comisiei de joi, 27 octombrie 2016 au fost prezenţi următorii deputaţi:  
Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Turcan Raluca 
- vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, 
Cherecheş Florica - secretar, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-
Alexandru, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin 
Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Vasilică 
Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Anușca Roxana Florentina, 
Berci Vasile, Szabó Ödön.  
 

PREȘEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


