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Marți, 21 februarie 2017 

Ora 14.30  
I. Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

 
Ordinea de zi a ședinței comune a fost următoarea: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. Procedură de urgență. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 14 februarie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Prima Cameră sesizată.  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 304/2016. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003. Plx. 489/2016. Raport comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială.  

4. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru 
continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. Raport comun cu Comisia 
pentru muncă și protecție socială.  

 
 La lucrările ședinței comune au participat ca invitaţi:  

De la Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- Eduard Corjescu – director 
- Mihaela Grecu – director 
- Simona Bordeianu – șef serviciu 
De la Ministerul Justiției 
- Mitu Anda Mariana – consilier juridic 
- Petre Ileana – consilier juridic 
De la Casa Naționala de Pensii Publice 
- Ileana Ciutan – președinte 

 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  

dorina.stan
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 - Gigel Paraschiv – secretar de stat 
 - Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 

Inițiator 
- Deputat Varujan Pambuccian – Plx 489/2016. 
 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.  
 La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. A absentat doamna deputat Raluca 
Turcan, Grupul Parlamentar al PNL. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017.  

Domnul președinte Adrian Solomon a propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterii 
proiectului de lege până la depunerea unor amendamente de către Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale care dorește să armonizeze unele aspecte cu Ministerul Educației Naționale. 
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată această propunere. Se va face 
solicitare către Biroul Permanent pentru prelungirea termenului constituțional de depunere a 
raportului. 

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările 
ulterioare. Plx. 304/2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.514/2003 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, precum şi a Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative 
vizând elaborarea unui nou cadru legislativ prin care să se recunoască atât autoritatea 
consilierilor juridici, constituiţi ca un corp profesional autonom şi independent, cât şi 
atributele şi actele încheiate de această categorie în exercitarea profesiei. 

Senatul a respins propunerea legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea.  
Comisia juridică, de disciplină și imunități a înaintat un raport preliminar de respingere.  
Reprezentantul Ministerului Justiției a precizat că ministerul nu susține adoptarea 

propunerii legislative.  
Domnul președinte Adrian Solomon a propus respingerea propunerii legislative. Cu 

majoritatea voturilor celor prezenți (2 abțineri) propunerea legislativă a fost respinsă, din 
următoarele motive: 
 - se introduce ideea unei liberalizări a profesiei de consilier juridic, prin preluarea de 
atribuții specifice profesiei de avocat. Dar, prin Decizia Curții Constituționale nr. 101/2014, 
care prevede că profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberală asemenea celei de 
avocat, nu poate fi exercitată decât în limitele cadrului legal al raportului de serviciu sau al 
raportului juridic de muncă, a fost interzisă posibilitatea transformării profesiei de consilier 
juridic într-o profesie liberală; 

- în cuprinsul inițiativei legislative sunt necorelări cu legislația românească în vigoare, 
în special cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările ulterioare. Conform art. 26 alin. (1) din această lege, exercitarea 
oricărei activități de asistență juridică specifică profesiei de avocat […] de către o persoană 
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fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou și pe tabloul avocaților 
acelui barou constituie infracțiune […]. 
 - prin textul propus se creează o suprapunere a activității profesionale a consilierilor 
juridici pe activitatea profesională a avocaților, nefiind creată o delimitare între cele două 
profesii.  
 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003. Plx. 489/2016. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare cu un articol, urmărindu-se stabilirea aceleiaşi vârste 
standard de pensionare pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi a posibilităţii ca, 
la cerere, femeile care lucrează în acest domeniu să se poată pensiona înainte de împlinirea 
acestei vârste standard. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că, în domeniul cercetării, valorile se 
fundamentează, expertiza fiind foarte importantă. De aceea, rămânerea în sistem atât timp cât 
forța biologică și psihică o permit este benefică. Este important să se susțină ideea propusă, 
dar, pe de altă parte, trebuie ca armonizarea legislativă să nu fie în defavoarea celor care 
doresc să se pensioneze așa cum prevede legislația în acest moment.  

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că Ministerul Educației 
Naționale nu susține adoptarea. 

 Domnul deputat Robert Turcescu a întrebat inițiatorul dacă s-a luat în considerare 
faptului că prin menținerea cercetătorilor în activitate până la vârsta de 65 de ani se oprește 
accesul tinerilor în institutele de cercetare. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a răspuns că interesul tinerilor pentru institutele 
de cercetare este modest, iar aceștia se îndreaptă spre industrie. 

 Doamna Ileana Ciutan, președinte Casa Națională de Pensii Publice, a prezentat 
amendamentul corelat cu textul legii.  

Au avut loc dezbateri în care au fost prezentate argumente pentru susținerea adoptării 
inițiativei cu amendamentul propus. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia 
Gavrilă, Adrian Solomon, Varujan Pambuccian, Dumitru Oprea, Silviu Vexler, Szabo Odon, 
Robert Turcescu, Șotcan Theodora.  

În urma dezbaterii, comisiile reunite au hotărât adoptarea cu amendamente a propunerii 
legislative, cu majoritate de voturi pentru (1 vot împotrivă și 2 abțineri). 

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor 

şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic necesar pentru 

sprijinirea materială a copiilor şi tinerilor din mediul rural, cu vârsta de până la 18 ani, 
inclusiv, pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. 

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că Ministerul Educației 
Naționale nu susține adoptarea și a precizat că este suprareglementare.  

Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea proiectului de lege. 
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Dumitru Oprea, 

Maria Daniela Calista, Szabo Odon. 
În urma dezbaterii, comisiile reunite au hotărât respingerea propunerii legislative, cu 

majoritate de voturi pentru (9 abțineri), din următoarele motive: 
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- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
cuprinde o serie de măsuri având ca scop sprijinirea copiilor şi tinerilor proveniţi din medii 
defavorizate. Astfel, potrivit art.85 alin.(1), în situaţii justificate, elevilor din învăţământul 
obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, 
servicii de transport, de masă şi de internat, de către autorităţile publice locale din localitatea 
de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităţilor locale, al societăţilor de 
binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, 
statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din 
grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează învăţământul 
profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de 
subvenţionare şi criteriile de acordare a subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

- totodată, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se 
asigură o serie de cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru 
învăţământul special, printre care şi finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, 
stabilite prin reglementări specifice, respectiv: 

- sprijin financiar lunar acordat în cadrul Programului naţional de protecţie socială 
„bani de liceu”, destinat elevilor care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul 
profesional – şcoala de arte şi meserii şi anul de completare; 

- pentru toţi elevii care frecventează învăţământul profesional, statul subvenţionează 
costurile în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”. 

 
La sfârșitul ședinței comune, domnul președinte Adrian Solomon a propus crearea unei 

subcomisii de lucru comune a celor două comisii care să analizeze situația abandonului școlar 
și măsurile ce pot fi luate în vederea stopării acestui fenomen. Urmează ca fiecare din cele 
două comisii să facă propuneri pentru membrii acestei subcomisii.  

 
II. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei     
A absentat doamna deputat Raluca Turcan – Grupul Parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Gigel Paraschiv – secretar de stat 
 - Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 
 -Gabriela Petre – director, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional 
și Tehnic. 
 De la Ministerul Finanțelor Publice 

- Irina Avramescu – consilier superior 
- Monica Marinescu – consilier 
- Liviu Prodan – expert superior. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 11/2017.  
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2. Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 937 din 22 noiembrie 2016. PLx. 66/2016/2017. Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 16 februarie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Prima Cameră sesizată.  

AVIZE 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. PLx. 126/2017. Procedură de urgență. 
Aviz.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 
privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română 
în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din 
data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii 
Moldova şi care studiază în România. PLx. 120/2017. Procedură de urgență. Aviz.  

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război. PLx. 69/2017. Aviz.  

DIVERSE 
Miercuri, 22 februarie și joi, 23 februarie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
  
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele 
Comisiei. 
 Ordinea de zi și programul au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 
PLx. 11/2017.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că au fost depuse mai multe 
amendamente din partea sindicatelor și a membrilor comisiei care vor fi dezbătute. 

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că Ministerul Educației 
Naționale susține adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016, care este necesară  și a subliniat importanța 
proiectului de lege pentru învățământul dual.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole și a amendamentelor depuse. Acestea 
au fost adoptate cu majoritate de voturi. Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost 
adoptat, cu amendamente admise și respinse,  cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

Pe parcursul dezbaterii, doamnele deputat Florica Cherecheș și Cristina Ionela Iurișniți 
au susținut amendamentele propuse, care au fost respinse de membrii Comisiei.  

 
A urmat Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 22 noiembrie 2016. PLx. 66/2016/2017. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2016 a fost dezbătută în Comisie, dar Ministerul Educației Naționale a revenit cu 
precizări și clarificări pe care le va prezenta.  
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Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a precizat că a intervenit o neînțelegere și, de 
aceea, ministerul a revenit cu precizări. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 s-a 
creat cadrul legal prin care toate tezele de doctorat să poată fi evaluate în ceea ce privește etica 
în cercetarea științifică. În consecință, ministerul susține adoptarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 în forma inițială prezentată de Guvern. 

Domnul deputat Sorin Mihai Câmpeanu a precizat că susține punctul de vedere al 
ministerului pentru ca Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2016 să funcționeze până când 
subcomisia de lucru pe care o coordonează va produce un document complet și coerent, care 
să devină lege. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus un amendament de modificare a art. 1461, care a 
fost adoptat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut adoptarea ordonanței cu 
amendamentul produs de domnul deputat Szabo. 

Domnul deputat Robert Turcescu a fost de acord cu adoptarea textului inițial al 
ordonanței, urmând ca subcomisia să producă alt text. 

Doamna vicepreședinte Forica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar PNL va 
susține adoptarea în forma inițială a ordonanței și va prezenta subcomisiei un proiect de lege 
care poate fi introdus în dezbatere în procedură de urgență. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Supus votului de ansamblu, proiectul 
de lege a fost adoptat, cu amendamente, cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. PLx. 
126/2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

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

nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea 
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica 
Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni 
ai Republicii Moldova şi care studiază în România. PLx. 120/2017 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind 

regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. PLx. 69/2017. 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
În zilele de miercuri, 22 februarie 2017 și joi, 23 februarie 2017, lucrările Comisiei 

au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei.   

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


