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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele de 22, 23 și 24 martie 2016 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 22, 23 și 24 martie 2016 au avut următoarea ordine 

de zi: 
Marți, 22 martie 2016 

I. RAPOARTE 
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 66/2016. 
Raport. Termen: 24 martie 2016.  Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2016 pentru 
modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare. PLx. 73/2016. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. Termen: 05 aprilie 2016.  Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 77/2016. Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 12 aprilie 2016.   

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 670/2011. Raport. Termen: 20 decembrie 2011. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

II. AVIZ 
5. Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua 

comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie. Plx. 63/2016. Aviz. Termen: 23 martie 
2016.  Iniţiatori: deputaţi PSD: Dima Toader, Solomon Adrian, Stativă Irinel Ioan. C.D. – 
Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 23 martie și joi, 24 martie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marți, 22 martie 2016 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele 
Comisiei. 
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Dezbaterile au început proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. PLx. 66/2016.  

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv, a prezentat proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul creării unui mecanism privind desfășurarea 
învățământului la nivelul doctoral, clarificării și etapizării acțiunilor de emitere a diplomelor 
și titlurilor la nivel universitar, stabilirii atribuțiilor privind procedurile și etica la nivelul 
învățământului universitar. A susținut adoptarea proiectului de lege. 

Domnul Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a susținut 
adoptarea proiectului de lege și a prezentat o serie de propuneri de modificare a unor 
articole.  

Domnul senator Mihnea Costoiu a susținut adoptarea ordonanței în forma propusă de 
Guvern, cu propunerile prezentate de domnul președinte Sorin Câmpeanu. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea 
cu amendamente a proiectului de lege.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Sanda Maria 
Ardeleanu, Petru Andea, Radu Zlati, Ion Eparu, Szabo Odon. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. PLx. 73/2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul abrogării unor prevederi pentru a se putea 
întări autonomia universitară și a se uniformiza atribuțiile și responsabilitățile la toate 
nivelurile de studii universitare. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru abrogarea art.42 

din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică 
şi inovare. Plx. 77/2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin.(3) al art. 42 din 
Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 
inovare, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se eliminarea excepțiilor 
prevăzute de alineatul în cauză de la controlul privind buna conduită în cercetarea științifică 
a tezelor de doctorat. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative ținând cont de faptul că alin.(3) al art. 42 din Legea nr.206/2004 
privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare a fost deja 
abrogat de pct. 1 al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea 
Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 51 din 25 ianuarie 2016. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 670/2011. 
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Domnul deputat Petru Andea a propus amânarea dezbaterii cu trei săptămâni.  Cu 
unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de amânare.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru proclamarea zilei 

de 1 septembrie ca Ziua comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie. Plx. 63/2016. 
Domnul deputat Szabo Odon a propus avizarea negativă a propunerii legislative. 

 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi,  hotărât să emisă aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 
 
 La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a menționat că s-a 
primit de la Biroul Permanent sinteza raportului de audit al performanței ”Analiza 
fundamentării și evoluției obiectivului privind creșterea procentului absolvenților de 
învățământ superior, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020”, întocmit de 
Curtea de Conturi a României, și că se va trimite pe mail spre informare.  

 
În ziua de joi, 24 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 lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
  De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Gigel Paraschiv – secretar de stat 
De la Consiliul Național al Rectorilor  
- Prof.univ.dr. Sorin Câmpeanu – Președinte 
- Prof.univ.dr. Ecaterina Ionescu – Vicepreședinte 
- Prof.univ.dr. Nicolae Istudor – Rector, Academia de Studii Economice București 
- Prof.univ.dr Valentin Popa – Rector, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

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

În zilele miercuri, 23 martie 2016 și joi, 24 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 miercuri, 23 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,  Eparu Ion, Marin Laura, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian, 
Rădulescu Romeo,  Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu 
Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu. 
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 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Enache Marian. 
   

 La şedinţa Comisiei de joi, 24 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 
 


