
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 20 iunie 2017 
Nr. 4c-9/196 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 iunie  2017 

 
Marți, 13 iunie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- Câmpeanu Sorin  Mihai.  
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat 
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 

- Valentin Iliescu – consilier 
De la Ministerul Sănătății 
- Cristian Grasu - secretar de stat 

 De la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și 
Imunologie “Cantacuzino”  

- Francisc Csobor - director 
- Aurora Sălăgeanu - președinte Consiliu științific 
- Cerasela Dragomirescu - șef serviciu 
- Anda Băicuș - șef serviciu. 

  
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 13 iunie 2017 
I. RAPORT 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 
627/2015.  

II. AVIZE 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Plx. 
207/2017.  

3. Propunere legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 222/2017.  
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III. DIVERSE 
Miercuri, 14 iunie 2017 și joi, 15 iunie 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.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Lucrările ședinței au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării 
de sănătate a populaţiei (PLx. 627/2015).  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că proiectul de lege a fost dezbătut de 
mai multe ori, atât în Comisia pentru sănătate, cât și în Comisia pentru învățământ, existând 
un amendament admis al Comisiei pentru învățământ. S-a solicitat în anul 2015 și un punct 
de vedere comun al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului 
Sănătății.  

Domnul secretar de stat Cristian Grasu a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie 
publică de importanţă strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea 
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează. A menționat că 
Ministerul Sănătății susține adoptarea proiectului de lege în forma adoptată la Senat.  

Domnul consilier Valentin Iliescu a menționat că Ministerul Cercetării și Inovării 
susține adoptarea proiectului de lege, subliniind faptul că Institutul Cantacuzino desfășoară 
o activitate de cercetare importantă.  
 Domnul Francisc Csobor, director al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare 
pentru Microbiologie și Imunologie “Cantacuzino”,  a susținut adoptarea proiectului de lege 
și a arătat că Ordonanța nr.23/2015 și Ordonanța nr.96/2016 produc efecte. S-a primit deja 
finanțare de la Ministerul Educației pentru anul 2016 și de la Ministerul Sănătății pentru 
2017. Mai sunt unele probleme organizatorice deoarece nu este numit un director general și 
nu există un consiliu de administrație, iar personalul este insuficient.  
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a semnalat unele neclarități referitoare la 
faptul că Ordonanța nr.23/2015 presupune că Institutul Cantacuzino să fie subordonat 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, iar Ordonanța nr. 96/2016 stabilește că 
Institutul Cantacuzino este în subordinea Ministerului Sănătății. Se întreabă dacă, prin 
adoptarea Ordonanței nr. 23/2015, nu se revine la starea de subordonare anterioară.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că modul de etapizare și cronologia 
emiterii ordonanțelor rezolvă problema ridicată de doamna vicepreședinte Florica 
Cherecheș.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că situația Institutului Cantacuzino a 
fost dezbătută de mai multe ori și a considerat că această instituție strategică trebuie să aibă 
susținere. Managementul Institutului Cantacuzino nu a reușit să impună coordonatele 
europene și apoi s-a intervenit pompieristic. A întrebat dacă este oportun ca Ordonanța nr.  
23/2015 să fie respinsă și să rămână în vigoare doar Ordonanța nr.  96/2016 sau este necesar 
să fie aprobată Ordonanța nr. 23/2015 deoarece conține și unele elemente care nu se 
regăsesc în Ordonanța nr. 96/2016.  
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 Domnul secretar de stat Cristian Grasu a răspuns că Ordonanța nr.23/2015 nu trebuie 
respinsă deoarece conține unele elemente necesare institutului, de aceea Ministerul Sănătății 
a propus adoptarea. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea proiectului de lege. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a susținut adoptarea și a întrebat dacă mai sunt 
oportune modificările propuse pentru funcționarea institutului. 
 Domnul secretar de stat Cristian Grasu a răspuns că Ordonanța nr.96/2016 asigură 
aceste modificări necesare funcționării institutului. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a întrebat dacă ar fi bine să se modifice 
art.1 din Ordonanța nr.23/2015. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrebat ce se întâmplă dacă Ordonanța 
nr.96/2016 a fost deja aprobată și acum se aprobă și Ordonanța nr. 23/2015. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a răspuns că situația se rezolvă conform 
principiilor de tehnică legislativă.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a explicat de ce s-a abținut la vot și a arătat că 
nu a înțeles exact dacă adoptarea sau nu a Ordonanței nr.23/2015 va produce efecte, legat de  
art.1.  

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 222/2017.  
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

avizarea negativă a proiectului de lege. 
 
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 
Plx. 207/2017.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu are un punct de 
vedere formulat, fiind încă discuții între ministere. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
amânarea dezbaterilor. 

 
 

În zilele de miercuri, 14 iunie și joi, 15 iunie 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 
 
 


