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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 06, 07 și 08 februarie 2018 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Marți, 06 februarie 2018 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 486/2017. Raport. Procedură de urgență. Termen: 12 decembrie 2017. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a 
Educaţiei Naţionale. Plx. 420/2017. Raport. Termen: 19 decembrie 2017. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. PLx. 550/2017. Aviz. Termen: 14 decembrie 2017. C.D. – Cameră 
decizională.   

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. Plx. 605/2017. Aviz. Termen: 15 februarie 2017. 
C.D. – Cameră decizională.   

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor. Plx. 517/2017. Aviz. Termen: 13 
decembrie 2017. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 07 februarie și joi, 08 februarie 2018  

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Marți, 06 februarie 2018 

 
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
           Lucrările ședinței au început cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind  
modificarea  şi  completarea  Legii  educaţiei  naţionale  nr.1/2011 (Plx. 486/2017). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii 
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posibilităţii decontării navetei şi pentru elevii care, deşi pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu, nu au găsit specializarea pe care doresc să o urmeze la respectiva unitate de 
învăţământ şi, pe cale de consecinţă, au optat pentru o unitate de învăţământ cu specializarea 
dorită sau pentru care au fost eligibili.            
           Domnul deputat Ioan Dîrzu, inițiator, a prezentat propunerea legislativă făcând un 
scurt rezumat al principalelor obiective avute în vedere la elaborarea proiectului de act 
normativ. 

Domnul Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din județul 
Constanța, a susținut propunerea legislativă considerând că adoptarea acesteia ar rezolva 
problemele elevilor navetiști derivate din transportul la și de la unitățile de învățământ 
preuniversitar. 

Domnul Nicolae Tudose, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Fondurilor Europene, a precizat că Ministerul pe care-l reprezintă nu susține proiectul de 
act normativ. Inițiatorii nu au precizat sursa de finanțare așa cum prevede legislația în 
vigoare. Domnul Nicolae Tudose a mai precizat că forma actuală a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 acoperă domeniul în discuție într-un mod optim, nemaifiind nevoie de alte 
completări legislative. 
         Domnul vicepreședinte Szabo Odon a insistat asupra faptului că, potrivit legislației în 
vigoare, din bugetele consiliilor județene se poate finanța doar învățământul special, aceste 
unități administrative-teritoriale neavând competențe în finanțarea învățământului de masă, și  
a propus respingerea inițiativei legislative. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus amânarea dezbaterilor, deoarece nu 
există un punct de vedere al Guvernului României. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a susținut amânarea 
dezbaterilor, întrucât un asemenea proiect de act normativ nu poate fi dezbătut în absența 
reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice și al reprezentanților transportatorilor. 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a făcut precizarea 
că a fost transmisă invitația de a participa la dezbateri către Ministerul Finanțelor Publice. 
Totodată, s-a solicitat și un punct de vedere scris al Ministerului Finanțelor cu privire la 
această inițiativă. De asemena, a precizat că punctual de vedere al Guvernului coroborează 
punctele de vedere ale tuturor ministerelor implicate. 

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, propunerea de amânare cu două 
săptămâni a fost adoptată. 
 

Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii  legislative  pentru  modificarea  
şi  completarea  Legii  Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx. 420/2017).  

Propunerea legislativă vizează introducerea în învățământul preuniversitar a unei noi 
discipline de studiu „Nutriție și educație nutriţională”. 

Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, a 
precizat că Ministerul nu susține inițiativa legislativă, deoarece introducerea unei discipline 
de studiu în programa școlară nu se realizează prin intermediul unui act normativ de un 
asemenea rang, la nivel de Parlament, ci conform legislației în vigoare, prin ordin de 
ministru. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a afirmat că va susține adoptarea propunerii 
legislative întrucât consideră că este nevoie de un astfel de obiect de studiu. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a apreciat că trebuie prudență la 
încărcarea programei școlare cu încă un obiect de studiu, subliniind  importanța studierii unei 
astfel de discipline opționale, dar și necesitatea conturării unei strategii mai complexe în 
acest sens. 
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Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a afirmat că este necesar punctul de vedere al 
Guvernului în formă scrisă, chiar dacă, verbal, acesta a fost prezentat de domnul secretar de 
stat Petru Andea. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut introducerea unei astfel de 
discipline de studiu în programa școlară, însă a apreciat că nu aceasta este calea corectă 
pentru realizarea unui astfel de obiectiv. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterilor, Comisia, 14 voturi pentru și 3 abțineri, propune Plenului 

Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.     
 

În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului  de  Lege 
pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 550/2017). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
în sensul acordării unor facilităţi fiscale persoanelor fizice şi juridice pentru anumite categorii 
de venituri/cheltuieli legate de activitatea de învăţământ. Astfel, prin iniţiativa legislativă se 
propune: includerea taxelor de şcolarizare pentru învăţământul preşcolar acreditat, acordate 
potrivit legii, taberelor, excursiilor şi altor activităţi educative în categoria cheltuielilor 
deductibile limitat, introducerea unei deduceri suplimentare la calculul impozitului pe venitul 
angajatului pentru taxele de şcolarizare, taberele, excursiile, alte activităţi educative 
extracurriculare şi extraşcolare, achitate de către angajaţi, scutirea de la plata impozitului 
pentru stimulentele financiare/premiile acordate cadrelor didactice care au pregătit elevii 
premianţi. În consecință, pe baza dezbaterilor și a opiniilor formulate, președintele Comisiei 
a propus elaborarea unui aviz favorabil. 

Comisia, cu 17 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege menţionat. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 

articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx. 
605/2017).  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare modificarea art.49 din Legea nr.263/2010, în sensul includerii 
perioadelor în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului postuniversitar, ale 
programelor de master şi de doctorat cu frecvenţă, în categoria perioadelor necontributive 
asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. A propus elaborarea unui aviz 
negativ. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretarul Comisiei, a subliniat că nu este 
momentul adoptării unei asemenea măsuri atâta timp cât numeroase teze de doctorat au fost 
dovedite sau sunt suspectate ca fiind plagiate. 

Domnul deputat Angel Tîlvar a afirmat că ar fi de folos să fie adusă la cunoștința 
membrilor Comisiei care este abordarea acestui domeniu în alte țări ale Uniunii Europene. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că ar putea susține o asemenea 
inițiativă dacă aceasta ar conține precizări în conformitate cu care deținătorii titlurilor de 
doctor invalidate să fie excluși din rândul beneficiarilor. 

Comisia, cu 13 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra 
propunerii legislative menţionate. 
 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea  şi  completarea  
Legii  nr.8/1996 privind drepturile  de  autor şi drepturile conexe dreptului de autor (Plx. 
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517/2017).   
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.66 din Legea 

nr.8/1996, în sensul de a introduce autorul imaginii în categoria autorilor operei audiovizuale. 
Domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, a precizat că Ministerul și Oficiul Român pentru Drepturi de Autor nu susțin 
inițiativa legislativă, având în vedere că reglementările actuale sunt acoperitoare. 

Doamna Irina Lucan Arjoc, director general adjunct în cadrul Oficiului Român pentru 
Drepturi de Autor, a specificat că persoana responsabilă pentru transpunerea în imaginii a 
scenariului cinematografic nu este directorul de imagine, ci regizorul, care este și autorul 
principal al filmului.  
         Comisia, cu 12 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra 
propunerii legislative menţionate. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat  

Din partea Ministerului Culturii și Cultelor 
- Alexandru Pugna - secretar de stat 
Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene 
- Nicolae Tudose - secretar de stat 
- Vasilica Baciu - director general 
Din partea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor 
- Irina Lucan Arjoc - director general adjunct. 
Din partea Asociației Elevilor din Constanța 
- Constantin Alexandru Manda.  

 
 La şedinţa Comisiei de marți, 06 februarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnul deputat 
Silviu Nicu Macovei, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cosma Lavinia Corina, Turcan 
Raluca. 
 
 
  În zilele de miercuri, 07 februarie și joi, 08 februarie 2018, 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, 07 februarie 2018 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, 
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-
Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor 
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Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Cosma Lavinia Corina, Vasilică Radu Costin. 

La şedinţa Comisiei de joi, 08 februarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, 
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-
Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor 
Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Cosma Lavinia Corina, Vasilică Radu Costin. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
         
 
          
        
              

 
 


