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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22 și 23 noiembrie 2017 

 
 
 Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Marți, 21 noiembrie 2017 
I. RAPORT 

Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006. PLx. 
406/2017. Raport. Termen: 16  noiembrie 2017.  C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE 
1. Proiectul Legii prevenirii. PLx. 423/2017. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 14 

noiembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar. PLx. 450/2017. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 21 
noiembrie 2017.  Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România. PLx. 399/2017. Aviz. 
Termen: 7 noiembrie 2017. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 22 noiembrie 2017  

 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 292/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă Cameră 
sesizată.  

Joi, 23 noiembrie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marți, 21 noiembrie 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
          Dezbaterile au debutat cu proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea 
tinerilor nr.350/2006 (PLx. 406/2017). 
          Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator, a prezentat proiectul de Lege care are ca 
obiect de reglementare completarea art.28 alin.(1) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu 
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modificările ulterioare, astfel încât consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin.(1) al 
art.28 respectiv, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile 
locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ, să poată constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, 
Fondul destinat activităţilor de tineret. 
          Doamna Gabriela Podașcă, secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, a 
precizat că Guvernul nu susține acest proiect de Lege.  
          Domnul vicepreședinte Szabo Odon a insistat pentru adoptarea inițiativei, ținând cont de 
faptul că noul proiect de act normativ la care lucrează Guvernul nu va fi gata până la sfârșitul 
anului, ceea ce va împiedica autoritățile publice locale, altele decât cele județene și 
municipale, să includă în bugetul pentru anul 2018 fonduri pentru tineret. 
          Doamna deputat Raluca Turcan a afirmat că nu este convinsă de oportunitatea adoptării 
proiectului de Lege. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a susținut adoptarea proiectului de Lege 
precizând că este oportun să existe cât mai multe fonduri destinate activităților de tineret. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 22 voturi pentru și o abținere, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 

Lucrările au continuat cu proiectul Legii prevenirii (PLx. 423/2017). 
Doamna președinte deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de Lege 

cuprinde și aspecte care vizează domeniul educației în mod direct, spiritul legii fiind unul 
binevenit, necesar, fiind vorba de responsabilitatea părinților de a asigura frecvența elevilor la 
orele de curs și de a suporta consecințele unor distrugeri/ deteriorări ale patrimoniului școlii 
prin actul de indisciplină ale copiilor.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus emiterea unui aviz favorabil. 
În urma dezbaterii, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, proiectul de Lege a fost 

avizat favorabil. 
 
Următorul punct pe ordinea de zi a fost reprezentat de dezbaterile asupra proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
(PLx. 450/2017). 

În urma dezbaterii, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, proiectul de Lege a fost 
avizat favorabil. 

 
S-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în 

România (PLx. 399/2017). 
Doamna deputat Raluca Turcan a semnalat faptul că există, la nivelul populației, două 

curente: unul antivaccinare, minoritar, dar foarte agresiv, celălalt provaccinare, majoritar dar 
tăcut. A precizat faptul că deputații Partidului Național Liberal vor susține proiectul de Lege 
privind vaccinarea obligatorie, cu toate că acesta nu acoperă necesitățile de informare și de 
prevenție, însă se vor opune prevederilor care vorbesc despre pedepse privative de libertate 
sau despre decăderea din drepturile părintești. 

Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a amintit faptul că dezbaterile generale 
asupra proiectului de Lege au avut loc într-o ședință anterioară, în prezența reprezentanților 
societății civile. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus adoptarea unui aviz favorabil cu 
amendamente. 

Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a sugerat adoptarea unui aviz favorabil cu 
un amendament menit să limiteze eventuale excese. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui aviz favorabil sau  
amânarea dezbaterilor. 

Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de amânarea, 
aceasta fiind adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
    
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 

- Gabriela Podașcă - secretar de stat 
- Aureliana Popa - director de cabinet 
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
- Attila Gyorgy - secretar de stat 
- Aurora Oțel - consilier 
Din partea Ministerului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
- Adrian Marius Dobre - secretar de stat 
- Darius Vodă - director 
- Florentina Ioan - consilier. 

 
 La şedinţa Comisiei de marți, 21 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu Nicu, Teiș Alina, Todor Adrian, 
Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai. 
 
  

Miercuri, 22 noiembrie 2017 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

Lucrările au continuat cu dezbaterile generale cu privire la inițiativa legislativă. 
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a specificat că se vor căuta soluțiile cele 

mai potrivite, pentru a se realiza schimbări pozitive în sensul stabilirii numărului optim de 
consilieri, a calității activității acestora, toate acestea fiind corelate cu efortul bugetar. 
Ministerului Educației Naționale trebuie să transmită Comisiei un răspuns referitor la 
posibilitatea universităților de a susține acest demers și la cifra de școlarizare la aceste 
specialități. Inițiativa legislativă ridică o problema importantă, motiv pentru care se va lua în 
calcul și elaborarea unei noi inițiative, mult mai complex abordată, în sensul pregătirii efective 
a consilierului. Comisia va organiza o dezbatere la care să fie invitate persoane din zona 
consilierilor, inspectori școlar, directori ai centrelor județene de resurse educaționale, 
coordonatorul centrelor județene de resurse educaționale și specialiști în învățământul superior 
din cadrul Ministerul Educației Naționale. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Iurișniți Cristina-Ionela, Cosma Lavinia Corina, Teiș Alina.  
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 La şedinţa Comisiei de miercuri, 22 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan,  Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, 
Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Cîmpeanu Sorin Mihai, Tîlvăr Angel.  

 
 

 În ziua de joi, 23 noiembrie 2017, 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, 23 noiembrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, 
Biro Zsolt-Istvan,  Cosma Lavinia Corina, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-
Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
         La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Tîlvăr Angel.  
 
 
                                                                PREȘEDINTE 
                                                    Prof. dr. Camelia GAVRILĂ      
       

 


