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La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei
fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:
- Cherecheș Florica – Grupul Parlamentar al PNL
- Abu-Amra Lavinia Corina - Grupul Parlamentar al USR
- Rădulescu Dan-Răzvan - Grupul Parlamentar al USR
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
De la Ministerul Cercetării și Inovării
- Lucian Puiu Georgescu - secretar de stat
- Valentin Iliescu - consilier.
De la Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Tania Grigore - director
- Dinu Țepeș - consilier.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 16 mai 2017
I. RAPORT
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.
II. AVIZ
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ
superior. PLx. 186/2017.
III. DIVERSE
Miercuri, 17 mai și joi, 18 mai 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.
Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus, la solicitarea reprezentanților
Ministerului Muncii, ca dezbaterile să înceapă cu proiectul de Lege pentru modificarea
Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. PLx. 186/2017.
Doamna Tania Grigore, director în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a
arătat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.279/2005
privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenții de învățământ superior, în scopul sprijinirii angajatorilor care nu dispun de
resurse financiare, în vederea păstrării muncitorilor calificați, pe de o parte, precum și
pentru a încheia contracte de stagiu, pe de altă parte.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale
susține adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Robert Nicolae
Turcescu, Szabo Odon, Mihaela Huncă, Iurișniți Cristina-Ionela.
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul 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.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal adecvat în
vederea impulsionării activităților de cercetare științifică, creație, dezvoltare, inovare și
transfer tehnologic în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, care să permită
universităților atragerea de resurse financiare din mediul economic privat.
Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege a fost dezbătut și
în ședința anterioară în care s-a hotărât amânarea pentru o săptămână pentru analizarea
amendamentelor depuse.
Domnul secretar de stat Lucian Puiu Georgescu a precizat că Ministerul Cercetării și
Inovării susține proiectul de lege cu amendamentul prin care se propune înlocuirea în textul
inițiativei a sintagmei „universități” cu formularea “instituții de învățământ superior de stat
și unități de cercetare-dezvoltare inovare”.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale
susține propunerea de amendament făcută de Ministerul Cercetării și Inovării.
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus un raport de adoptare cu
amendamentele propuse de ministere, care să fie asumate de membrii Comisiei.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut propunerea făcută de domnul deputat
Dragoș Gabriel Zisopol.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea cu amendamente admise a proiectului de lege.
În zilele de miercuri, 17 mai 2017 și joi, 18 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
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