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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele de 15 și 17 martie 2016 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 15 și 17 martie 2016 au avut următoarea ordine de 

zi: 
Marți, 15 martie 2016 

Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural 
pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015..   
 2. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar. Plx. 886/2015.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. PLx. 824/2015.  

II. DIVERSE 
Regulament de organizare şi funcţionare 

al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
Joi, 17 martie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Marți, 15 martie 2016 

 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 Dezbaterile au început cu 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 și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor 
liceale și profesionale. 
 Domnul Gabriel Lungu, secretar de stat în Ministerul Muncii Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice, a precizat că ministerul nu susține adoptarea proiectului de 
lege deoarece introduce discriminări asupra tinerilor din zona rurală și urbană și nu se 
specifică sursa de finanțare. De asemenea, a considerat că trebuie analizate și punctele de 
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vedere ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a considerat că proiectul de lege este pe fond o idee 
bună și a propus amânarea dezbaterii și solicitarea punctelor de vedere ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.  
 Doamna deputat Maria Grecea, inițiator, a susținut propunerea de amânare până la 
prezentarea punctelor de vedere al celor două ministere menționate.  
 Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus o dezbatere pe fondul 
problemei și anume reducerea abandonului școlar. 
 Domnul deputat Mihai Baltă a fost de părere că ar trebui bine analizată această 
problemă. 
 În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterii. 

 
A urmat propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar. Plx. 886/2015. 
Propunerea legislativă are ca obiect acordarea pensiei de serviciu personalului 

didactic din învățământ.  
Domnul Gabriel Lungu, secretar de stat în Ministerul Muncii Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice, a precizat că Guvernul nu susține adoptarea și a arătat că 
propunerea are numeroase lacune: nu se precizează cine plătește această pensie, dacă se 
suportă de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat; nu sunt precizate sursele 
de finanțare. 
 În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, cu 18 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă,  amânarea dezbaterii. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Florin Iordache, 
Raluca Turcan, Radu Zlati, Cristina Pocora, Dragoș Gabriel Zisopol, Vasile Berci.  

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

Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România. PLx. 824/2015.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 
200/2004 în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI”) referitoare la criteriile de recunoaștere a calificărilor profesionale în 
baza sistemului general de recunoaștere, acordarea accesului parțial la exercitarea unei 
profesii, recunoașterea stagiilor profesionale efectuate în străinătate, prestarea temporară de 
servicii în cadrul unei profesii reglementate.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte integrantă din 
prezentul raport comun. 

Ordinea de zi a ședinței comune a fost finalizată și lucrările ședinței comune s-au 
încheiat. 
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În continuare au urmat lucrările ședinței Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport a Camerei Deputaților. 

La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu, referitor la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, a menționat că acesta a fost transmis de mai multe luni, pentru studiu, propuneri și 
amendamente. Aceste etape fiind parcurse, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 1 
abținere. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a precizat că nu este normal ca nici un 
reprezentant al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice să nu fie prezent la 
lucrările ședinței comune și a propus să se reacționeze printr-un comunicat de presă prin 
care să se arate că nu sunt respectate prevederile Constituției și al Regulamentului Camerei 
Deputaților. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

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

În ziua de joi, 17 martie 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 joi, 17 martie 2016 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Băișanu Ștefan Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram - vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar, Turcan Raluca - secretar, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan,  
Enache Marian, Eparu Ion, Marin Laura, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros 
Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo,  Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică 
Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Szabó Ödön.  

   
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 


