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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 18 și 19 decembrie 2018
Marți, 18 decembrie 2018
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 23 de deputați, din totalul de 26 de
membri ai Comisiei, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:
- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE
- doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL
- domnul deputat Dan Răzvan Rădulescu - Grupul parlamentar al USR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Costina Călin - șef serviciu
- Cristina Botoagă - consilier
Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Sorin Roșu Mareș - secretar de stat
Din partea Inspectoratului General pentru Imigrări
- Tache Drăgan - șef serviciu.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 18 decembrie 2018
I. RAPORT
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018
pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. PLx. 735/2018. Procedură de
urgență. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau
un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
şi Spaţiului Economic European. PLx. 743/2018. Aviz. C.D. – Cameră decizională.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal. Plx. 747/2018. Aviz. C.D. – Cameră decizională.

III. DIVERSE
Miercuri, 19 decembrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările şedinţei 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.
Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului
nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii
Europene (PLx. 735/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege vizează
completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017, cu un nou alineat, în vederea sporirii
ritmului de implementare a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 20182019, prin identificarea unor soluții de derulare cu operativitate a procedurilor de achiziție de
fructe și/sau legume proaspete, lapte natural de consum și/sau produse lactate fără adaos de
lapte praf, prin prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel județean la nivel
local, respectiv consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și ale sectoarelor
municipiului București, aflate în imposibilitatea derulării programului în școlile de pe raza lor
teritorială.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale
susține ordonanța, care presupune că administrațiile locale se pot implica în ceea ce înseamnă
derularea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, fiind o formă de descentralizare.
Domnul secretar de stat Sorin Roșu Mareș Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale a susținut proiectul de lege, explicând că ordonanța prevede clar repartizarea sumelor
la nivelul consiliilor județene, astfel încât să se poată desfășura aceste proceduri de achiziție.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (PLx. 743/2018).
Domnul Tache Drăgan, șef serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, a
precizat că Inspectoratul, în calitate de inițiator, susține proiectul de lege. Demersul legislativ
urmărește creșterea susținerii acordate pe perioada programului de integrare a persoanelor cu
protecție internațională, precum și responsabilizarea acestora pe tot parcursul implementării
programelor specifice. Proiectul de act normativ respectă drepturile fundamentale și
principiile consacrate în special prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 747/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare al
propunerii legislative, în sensul completării art.64 din Legea nr.227/2015, cu un nou alineat,
care prevede stabilirea unor cote diferite de impozitare a veniturilor, după cum urmează:
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pentru veniturile impozabile realizate de elevii de peste 16 ani, pe perioada contractului de
muncă part-time, cota de impozitare este de 0%, iar pentru veniturile impozabile realizate de
absolvenţii învăţământului profesional - dual, încadraţi pe piaţa muncii, în baza unui contract
individual de muncă cu operatorul economic partener al unităţii de învăţământ absolvite, cota
de impozitare este de 5%
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, în calitate de inițiator, a menționat că această
modificare legislativă face parte dintr-un pachet normativ ce urmărește îmbunătățirea cadrului
legislativ general prin modificarea atât a Legii educației, cât și a Codului fiscal. Inițiativa are
menirea de a crea noi oportunități pentru absolvenții învățământului profesional dual, în
vederea menținerii forței de muncă calificată în România prin acordarea facilităților
economice, dar și a încurajării agenților economici să investească în dezvoltarea
învățământului profesional dual.
Doamna șef serviciu Costina Călin a precizat că Ministerului Finanțelor Publice nu
susține inițiativa legislativă.
La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați Sorin-Dan Moldovan, Nicolae
Georgescu, Robert Nicolae Turcescu, Theodora Șotcan.
Comisia, cu 10 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât să
emită aviz negativ asupra propunerii legislative.
În ziua de miercuri, 19 decembrie 2018 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi
studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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