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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 februarie 2017 
Nr. 4c-9/65 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 14, 15 și 16 februarie 2017 

 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei din totalul de 24 membri. 
   
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 
 - Zoica Elena Vlăduț - director adjunct, Centrul Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic. 
  

Ordinea de zi a ședinței comune a fost următoarea: 
Marți, 14 februarie 2017 

I. RAPOARTE 
1. Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 624 din 26 octombrie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 22 noiembrie 2016. PLx. 
66/2016/2017. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 16 
februarie 2017.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 11/2017. 
Procedură de urgență. Raport.  

II. AVIZE 
3. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de 

urgență. Aviz. Termen: 29 septembrie 2016.  
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. PLx. 449/2016. Aviz. Procedură de urgență.  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
PLx. 452/2016. Aviz. Procedură de urgență.  
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6. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţa Rutieră – 
ARSR. PLx. 91/2017. Aviz. Termen: 14 februarie 2017.  

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. PLx. 68/2017. Aviz.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 15 februarie 2017 și joi, 16 februarie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna președinte Camelia Gavrilă, care a 
informat că Biroul Permanent a aprobat, cu nr.216/14.02.2017, desfășurarea lucrărilor 
ședinței Comisiei în ziua de marți, 14 februarie 2017.  

Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 624 din 26 
octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 22 
noiembrie 2016. PLx. 66/2016/2017. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a reamintit că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 a fost emisă de Guvernul Cioloș, iar conținutul acesteia este cel puțin 
discutabil. Textul ordonanței a fost completat în cadrul Comisiei pentru învățământ a 
Camerei Deputaților cu amendamente, pe care dânsul le-a susținut în calitate de președinte 
al Consiliului Național al Rectorilor. Ulterior, a suferit multe modificări și completări în 
Comisia pentru învățământ din Senat, diferite total de cele adoptate de Camera Deputaților, 
amendamente care nu au fost coerente cu legislația în vigoare. Pe cale de consecință, la data 
de 22 noiembrie 2016, Curtea Constituțională a declarat ordonanța neconstituțională în 
ansamblul ei. Curtea Constituțională se referă la forma finală care a fost adoptată de Senat și 
trimisă la promulgare, nu se referă la forma inițială a ordonanței sau la forma adoptată de 
Camera Deputaților. Totodată, a subliniat că au fost amestecate prevederi corecte care pot fi 
susținute într-un alt proiect cu alte prevederi pe care nu le poate susține. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea ordonanței și, de asemenea, 
a fost de părere ca propunerile inițiale ale Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților 
să fie coroborate cu prevederile Curții Constituționale și să se realizeze un nou text care să 
fie asumat ca inițiativă legislativă de toți membrii Comisiei. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a fost de acord cu propunerea domnului 
vicepreședinte Szabo Odon, cu mențiunea ca dezbaterile să păstreze modificările făcute în 
cadrul Comisiei ca și punct de plecare. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că această propunere se 
concretizează printr-o inițiativă legislativă nouă. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că prin decizia sa, Curtea 
Constituțională s-a pronunțat că titlul de doctor nu se poate retrage nici de universitate, nici 
de CNADTCU, nici de către ministru, ci poate fi anulat numai în instanță. 

Domnul deputat Robert Turcescu a solicitat reprezentanților ministerului să explice 
ce s-a întâmplat în perioada martie-noiembrie 2016 cât ordonanța a fost în vigoare și a 
produs efecte, iar acum prin abrogarea ei la ce rezultate ne putem aștepta.  

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că dispoziția Curții 
Constituționale este foarte clară: propunerea legislativă în ansamblul ei este 
neconstituțională, astfel nu mai pot exista corecții, fiind invalidată. Referitor la textul 
ordonanței, Curtea Constituțională spune că dacă un act administrativ a intrat în circuitul 
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civil va trebui să se apeleze la instanță, care este singura în măsură să anuleze titlul de 
doctor. Din păcate, din momentul pronunțării Curții Constituționale și până astăzi nu a 
existat nici o inițiativă din partea guvernului sau parlamentului de a pune în acord textul 
ordonanței cu Decizia Curții Constituționale. Pe cale de consecință, Decizia Curții 
Constituționale este definitivă. În acest context, procesele care au existat pe această temă 
merg mai departe.  

Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a subliniat faptul că nu trebuie să se discute 
cazuri punctuale, ci cadrul legislativ general. Situația existentă prin declararea 
neconstituționalității conduce la apariția unui alt act normativ.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că, practic, Comisia trebuie să 
dea un vot pe Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016. Va trebui să se decidă ce se va susține și ce se va respinge. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului aprobarea Cererii de 
reexaminare și adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2016, care a întrunit 17 voturi pentru respingere și 5 abțineri. 

De asemenea, a fost constituită următoarea subcomisie de lucru: Camelia Gavrilă, 
Sorin Mihai Cîmpeanu, Szabo Odon, Robert Turcescu, Dragoș Gabriel Zisopol, Raluca 
Turcan, Iurișniți Cristina Ionela. Subcomisia se va ocupa de elaborarea unei inițiative 
legislative care să reglementeze modul de desfășurare a învățământului la nivel doctoral, să 
clarifice și să etapizeze acțiunile de emitere a diplomelor și titlurilor de doctor și de 
retragere a acestora. Subcomisia va fi asistată de reprezentanți ai Ministerului Educației 
Naționale, domnul Ministru Pavel Năstase, domnul secretar de stat Gigel Paraschiv, domnul 
secretar de stat Gabriel Liviu Ispas.  

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

de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. PLx. 11/2017. 

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a precizat că Guvernul susține adoptarea, 
dar dorește să informeze că astăzi au fost depuse unele propuneri din partea Centrului 
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) ca instituție care 
se ocupă cu implementarea învățământului dual. De asemenea, tot astăzi au fost depuse 
unele observații de la federațiile sindicale, care par întemeiate, în sensul debirocratizării 
mecanismului de semnare a contractelor. Ministerul are câteva observații pe text pe care le 
va centraliza și le va transmite Comisiei până în ziua de vineri, 17 februarie 2017, pentru a 
putea fi analizate. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca amendamentele care vor fi 
prezentate de minister să fie însușite de membrii Comisiei. Astfel, a propus amânarea 
dezbaterii cu o săptămână.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș crede în dezvoltarea acestui tip de 
învățământ dual. Ar dori să primească, în momentul dezbaterii pe text, din partea 
reprezentanților ministerului unele clarificări privind articole din ordonanță. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că a lucrat mult la învățământul 
dual pe care-l susține și care aduce o serie de lucruri foarte bune: extinderea vârstei până la 
care pot fi cuprinși elevii; importanța care se acordă agenților economici ce intră în 
parteneriat cu școlile profesionale; facilitățile fiscale pentru agenții economici ce trebuie 
dublate de prevederi în Codul fiscal. A considerat că este un proiect de lege foarte important 
și trebuie văzut dacă s-au remediat toate problemele. 
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În aceste condiții, întrucât observațiile nu au fost centralizate, doamna președinte 
Camelia Gavrilă a supus amânarea dezbaterii cu o săptămână și a solicitat reprezentanților 
ministerului ca amendamentele să fie transmise membrilor Comisiei. Cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți a fost aprobată această propunere.  

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 

368/2016. 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 449/2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. PLx. 452/2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii 

Române pentru Siguranţa Rutieră – ARSR. PLx. 91/2017. 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

avizarea negativă a proiectului de lege.  
 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. PLx. 68/2017. 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

avizarea negativă a proiectului de lege.  
 
 
În zilele de miercuri, 15 februarie 2017 și joi, 16 februarie 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 

 
 


