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Marți, 13 noiembrie 2018 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 18 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei, fiind absent 7 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 
 - domnul deputat Biro Zsolt-Istvan - Grupul Parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Sorin Mihai Câmpeanu - Neafiliat 
 - doamna deputat Alina Teiș - înlocuită de doamna deputat Elena Hărătău, Grupul 
parlamentar al PSD  
 - domnul deputat Angel Tîlvăr - înlocuit de domnul deputat Florinel Stancu, Grupul 
parlamentar al PSD  
 - domnul deputat Radu-Costin Vasilică - înlocuit de domnul deputat Nicolae Velcea 
Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Raluca Turcan - Grupul Parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 -  Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Apărării Naționale 
  - Florin Bucur - consilier 
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
 - Gheorghița Toma - șef serviciu 
 - Marius Răduț - expert. 
  
           Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 13 noiembrie 2018 
I. RAPOARTE 

1. Lege pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018. Plx. 
447/2017/2018. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 470/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 
pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 535/2018. Raport comun cu 
Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. - Cameră decizională.  

II. AVIZE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. Plx. 643/2018. Aviz. C. D. – Cameră decizională. 
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Plx. 648/2018. Aviz. C. D. – Cameră decizională. 
3. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi 

sănătate ocupaţională. Plx. 642/2018. Aviz. C. D. – Cameră decizională. 
4. Proiectul de Lege privind regimul juridic al gestionarilor. PLx. 658/2018. Aviz. C. 

D. – Cameră decizională. 
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. Plx. 669/2018. Aviz. C. D. - Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Joi, 15 noiembrie 2018 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Ședința a fost condusă de doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei. 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot ordinea de zi a ședinței și 

programul. 
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, ordinea de zi și programul au fost adoptate. 
 

           Lucrările ședinței au debutat cu dezbaterile asupra Legii pentru modificarea art.16 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.676 din 3 august 2018 (Plx.447/2017/2018).  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.16 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili o nouă durată şi o 
nouă componenţă a învăţământului general obligatoriu, după cum urmează: învăţământul 
general obligatoriu este de 15 clase şi cuprinde ultimii 2 ani ai învăţământului preşcolar, 
învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar 
superior. Învăţământul liceal și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până 
cel mai târziu în anul 2020, iar grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023. În şedinţa din 
27 februarie 2018, membrii Comisiei au prevăzut un calendar de aplicare, stabilirea unor etape 
de implementare pentru a exista o abordare rațională din punct de vedere financiar și al 
resurselor umane pentru o modificare importantă, dar complexă a structurii sistemului de 
învățământ preuniversitar.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că, în decizia sa, Curtea 
Constituțională a reținut că sunt formulate două categorii de critici de neconstituționalitate: 
extrinseci, referitoare la faptul că cele trei propuneri legislative nu au fost adoptate sub forma 
unei singure legi de modificare și completare a Legii nr. 1/2011, respectiv a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 75/2005, și intrinseci cu privire la articolul unic [art. 16 alin. (1)].  
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          Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator, a menționat că a depus amendamente 
asupra Legii în acord cu solicitările Curții Constituționale a României, așa cum au fost acestea 
formulate în corpul Deciziei nr.528/2018. De asemenea, a propus înlocuirea sintagmei 
“învățământul liceal” cu sintagma “învățământul secundar superior”, considerată acoperitoare 
pentru domeniul care face obiectul reglementării.            

Domnul secretar de stat Petru Andea a afirmat că Ministerul susține amendamentele 
propuse. 

S-a supus la vot Legea supusă reexaminări cu amendamentele propuse. Cu 16 voturi 
pentru și 3 abțineri, Legea cu amendamente admise a fost adoptată.  

 
În continuarea lucrărilor Comisiei, a fost dezbătută propunerea legislativă pentru 

modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 470/2018). 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al 

propunerii legislative ce modifică art.16 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, în 
sensul stabilirii unei noi durate şi o nouă componenţă a învăţământului general obligatoriu, 
după cum urmează: învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul 
primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învățământului secundar superior, filieră 
teoretică, tehnologică sau profesională. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a explicat rațiunea 
care a stat la baza elaborării propunerii legislative, care, în contextul amendamentelor adoptate 
anterior, nu mai are sens. A precizat că se bucură că a fost preluată în legea supusă 
reexaminării sintagma “învățământul secundar superior”. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a specificat faptul că inițiativa legislativă era una 
necesară, însă în acest moment nu mai are obiect. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui raport de respingere. 
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a adăugat faptul că 

inițiativa legislativă a luat naștere din dorința de a permite elevilor să-și aleagă propriul 
parcurs și de a se reduce obligativitățile și constrângerile la care aceștia sunt expuși. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, respingerea 
propunerii legislative.  

 
S-a trecut la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de 
mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de  sănătate a populaţiei (PLx. 535/2018). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017, 
în sensul considerării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino” ca titular al acreditărilor, certificărilor, atestatelor şi autorizărilor dobândite 
anterior de fostul Institut Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, în măsura în care acestea sunt 
încă valabile. 

Domnul consilier Florin Bucur a menționat că Guvernul României susține proiectul de 
Lege, acesta fiind necesar deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 nu 
reglementează situaţia acreditărilor, certificatelor, atestatelor şi autorizărilor dobândite anterior 
de către Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” care s-a desfiinţat, motiv pentru care 
se impune clarificarea prin completarea acesteia. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că la dezbaterea în Comisie a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 a propus un amendament în sensul celor 
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susținute în Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018, dar care a fost respins la 
momentul respectiv, apreciindu-se că textul propus de guvern este acoperitor. A propus un 
raport de adoptarea asupra proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

 
În continuare s-a luat în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 643/2018). 
          Propunerea legislativă are drept obiect acordarea unor facilități fiscale pentru agenții 
economici care desfășoară activități de mecenat sau de sponsorizare. 
 Doamna Ghiorghița Toma, șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a 
prezentat punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Comisia, cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz 
negativ asupra propunerii legislative. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015  privind  
Codul  fiscal (Plx. 648/2018). 
 Inițiativa legislativă propune scutirea de impozit pe venit și de la plata asigurărilor 
sociale pentru elevii și tinerii cu vârste de până la 26 de ani care prestează, cu contract de 
muncă, o activitate aducătoare de venituri. 
 Doamna șef serviciu Ghiorghița Toma a prezentat punctul de vedere negativ al 
Guvernului, având în vedere necesitatea tratării nediscriminatorii a tuturor categoriilor de 
personal angajat, cât și prejudiciul care s-ar putea aduce sistemului național de pensii. 

Comisia, cu 11 voturi pentru și 7 abțineri, a  hotărât să emită aviz negativ asupra 
propunerii legislative. 
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind unele 
măsuri în  domeniul expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională (Plx. 642/2018). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat propunerea legislativă care  
susține o reglementare specială pentru domeniul expertizării în securitate şi sănătate 
ocupaţională și crearea unei uniuni naționale a personalului care activează în acest domeniu de 
activitate.  

Comisia, cu 15 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra 
propunerii legislative. 
 
  A urmat proiectul de Lege privind regimul juridic al gestionarilor (PLx. 658/2018). 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 
privind regimul finanţărilor  nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general (Plx. 669/2018). 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea cu cel puțin o săptămână a 
dezbaterilor, deoarece aceasta limitează posibilitățile de finanțare a activității sportive. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână a fost 
adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 

La punctul Diverse, domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a 
propus ca, într-o ședință viitoare, să fie invitate asociațiile de părinți pentru a-și exprima 
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punctul de vedere asupra programei școlare, considerată ca fiind mult prea încărcată. 
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus să se solicite acestui grup de părinți 

să transmită o petiție în scris, care să cuprindă observațiile și propunerile formulate, dar și 
organizațiile/asociațiile pe care le reprezintă.  
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a acceptat propunerea domnului 
deputat Robert Nicolae Turcescu, precum și pe cea a domnului deputat Dragoș Gabriel 
Zisopol. 
 
 Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a propus o întâlnire la nivelul Comisiei cu 
reprezentanții Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale.  
  Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a acceptat propunerea doamnei 
deputat Cristina-Ionela Iurișniți.  Data la care această întâlnire va avea loc va fi stabilită 
ulterior, în funcție de programul Camerei Deputaților și tematica de dezbateri a Comisiei. 
 

În ziua de joi, 15 noiembrie 2018 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


