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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 08 martie 2017 
Nr. 4c-9/94 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 februarie, 01 și 02 martie  2017 

 
Marți, 28 februarie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat 
 - Antonela Toma - consilier 
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 

- Puiu Lucian Georgescu - secretar de stat 
- Dan Popescu - director general 

 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cosmin Răzvan Butuza - secretar de stat 
- Mihai Gheorghe Căpățână - director general 
De la Ministerul Justiției 
- Radu Geamănu - consilier juridic. 
 
Ordinea de zi a ședinței comune a fost următoarea: 

Marți, 28 februarie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000. PLx. 28/2017.  

2. Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din 
universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a 
României. PLx. 47/2017. Raport.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. PLx. 
112/2017.  

4. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Termen: 17 februarie 
2014.  
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II. AVIZE 
5. 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.  

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 internațional 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. 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.  

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind 
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. PLx. 432/2016. Aviz. Termen: 19 
octombrie 2016. Inițiator: Guvern.  

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. PLx. 
500/2016. Aviz. Termen: 10 noiembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 
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, pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale. PLx. 509/2016. Aviz. Termen: 10 noiembrie 
2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri,  01 martie și joi, 02 martie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 

președintele Comisiei. 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi sportului 
nr.69/2000. PLx. 28/2017.  

Domnul Cosmin Răzvan Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, 
a arătat că din anul 2000 și până în prezent, Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 a 
fost modificată și completată de multe ori. Prin modificarea din anul 2015 s-a adoptat art.161, 
astfel încât sportivii cu nevoi speciale sunt egali în drepturi cu ceilalți sportivi, însă 
modificările s-au făcut secvențial, de cele mai multe ori punctual, doar pentru un anumit 
aspect, fără se urmări și realiza o corelare a prevederilor întregului act normativ, precum și 
corelarea cu acte normative subsecvente. Dată fiind evoluția domeniului sport, din anul 2000 
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până în prezent, este necesară modificarea durabilă a sportului românesc și eliminarea 
discriminărilor și inechităților. Se impune modificarea și completarea cadrului legislativ în 
domeniul educației fizice și sportului în ceea ce privește susținerea sportivilor cu nevoi 
speciale. Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Domnul deputat Sorin Dan Moldovan 
a prezentat unele amendamente. În urma dezbaterii, amendamentele au fost aprobate cu 
majoritate de voturi. 

Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamentele admise, 
cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind stimularea personalului de cercetare, 

inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare 
economico-socială şi culturală a României. PLx. 47/2017. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus amânarea dezbaterii deoarece 
inițiatorul nu este prezent. 

Domnul Puiu Lucian Georgescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării și 
Inovării, a precizat că este de acord cu amânarea dezbaterii, pentru a oferi ministerului un timp 
să pregătească și să prezinte Comisiei propuneri de amendamente, în acord cu Ministerul 
Educației Naționale. 

Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației 
Naționale, a arătat că ministerul agreează proiectul de lege, iar Guvernul nu are un punct de 
vedere, în consecință a propus ca amânarea să fie de 2 săptămâni. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de amânare a 
dezbaterii cu 2 săptămâni, propunere care a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 abținere.                

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli. PLx. 112/2017.  

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr.195/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea extinderii programului și la preșcolari. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar PNL 
susține adoptarea proiectului de lege.    

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a arătat că Ministerului Educației 
Naționale susține adoptarea proiectului de lege, dar a precizat că sunt omise grupele de 
preșcolari cu program prelungit și ar dori să se preia de către comisie acest amendament.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus ca acest amendament să fie preluat  
de toți membrii comisiei. Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului de ansamblu proiectul de lege, 
care a fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală" 

pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. 
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a rugat ca o subcomisie de lucru 

să reia dialogul cu Ministerul Educației Naționale. A considerat că resurse există numai că 
trebuie să fie bine implementate pentru ca toți copii să beneficieze de masa caldă și 
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diversificată la școală, deoarece programele cornul și laptele și fructe proaspete în școli sunt o 
risipă inutilă.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a arătat că anul trecut a început 
pilotarea pentru 50 de unități școlare privind asigurarea unui suport alimentar și este necesar 
să se aștepte rezultatele aplicării acestuia. A fost de acord cu formarea unei subcomisii care să 
lucreze și cu Comisia pentru agricultură și cu Ministerul Educației Naționale.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că a urmărit derularea 
programului pilot în țară. Din păcate, acesta nu se aplică având în vedere faptul că abia în luna 
ianuarie 2017 au fost emise normele metodologice. Este de acord cu dezbaterea în cadrul 
subcomisiei de lucru și a propus să se adune date din teritoriu. 

Domnul deputat Nicolae Georgescu a arătat că ideea este generoasă, dar sunt multe 
situații care trebuie rezolvate: nu există spații corespunzătoare, sunt multe avize de obținut, 
este nevoie de personal suplimentar. Consideră că trebuie pregătită corespunzător introducerea 
acestui program. A arătat că sunt școli în țară care au reușit implementarea cu succes.  

Domnul deputat Robert Turcescu a subliniat că, în unele situații, acest program este 
inoperabil, deși în mediul privat este bine organizat. A arătat că se poate realiza și în 
parteneriat cu alte instituții, poate restaurante, cu asigurarea deplasării elevilor. 

Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că varianta cu deplasarea elevilor la un 
restaurant se poate realiza numai în mediul urban, în mediul rural nu este posibil. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că există o ordonanță de urgență privind 
programul pilot pentru 50 de unități școlare. Ar trebui să se aștepte derularea programului 
pilot și ordonanța să se discute împreună cu această propunere legislativă. În consecință, a 
propus amânarea și dezbaterea la pachet a celor două acte normative. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că se va amâna dezbaterea, iar 
conținutul propunerii legislative să fie introdus sub formă de amendamente în momentul 
dezbaterii ordonanței de urgență. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată 
această propunere. 

 
A urmat propunerea 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. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru și 5 abțineri, avizarea 
negativă a propunerii legislative.  

 
A fost luat în dezbatere proiectul 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 internațional 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. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  
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A urmat propunerea 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. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru și 2 abțineri, avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

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

Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. PLx. 
432/2016. 

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.24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. PLx. 500/2016. 

Domnul Radu Geamănu, consilier juridic în cadrul Ministerului Justiției, a precizat că 
ministerul susține avizarea favorabilă. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 9 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Szabo Odon, Robert Turcescu, Dragoș 
Gabriel Zisopol, Raluca Turcan, Radu Costin Vasilică.  

 
A fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 43/2016 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, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale. PLx. 
509/2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru și 4 abțineri, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege.  

 
La punctul Diverse, doamna președinte Camelia Gavrilă a propus invitarea, peste două 

săptămâni, a domnului Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale, pentru a prezenta 
strategia ministerului, situația învățământului românesc și măsurile pe care dorește să le 
promoveze în domeniu în perioada următoare, în sens legislativ sau de management 
educațional. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere.  

 
În zilele de miercuri, 01 martie 2017 și joi, 02 martie 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 


