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SINTEZA 

ședinței Comisiei din ziua de 02 iunie 2020 
 

  
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 02 iunie 2020 - ședință online 
                                                                 I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. PLx. 233/2020. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului. Plx. 167/2020. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. Plx. 263/2020. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului. 
PLx. 287/2020.Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă 
acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize 
Criminalistice. PLx. 317/2020.Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată 
a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației 
Române de Rugby. PLx. 318/2020.Aviz.C.D. – Cameră decizională. 
                                                           

II. RAPORT 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România. PLx. 46/2020. 
Raport. C.D. – Cameră decizională. 
                                                                III. DIVERSE 
 
                                                            

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus modificarea ordinii de zi în 
sensul începerii dezbaterilor cu PLx. 46/2020.  
 Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți. 
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Ședința a debutat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 
(PLx. 46/2020).  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de lege 
care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul actualizării adresei sediului instituției, al punerii în acord a 
textului legii în vigoare cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și stabilirea 
competențelor în aprobarea statutului Academiei Oamenilor de Știință din România și finanțarea 
unor cheltuieli ale Academiei. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că sunt aspecte de ordin financiar, motiv 
pentru care asupra oportunității proiectului trebuie să se pronunțe Ministerul Finanțelor Publice. 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că Academia 
Oamenilor de Știință din România este o instituție vizibilă la nivel internațional cu rezultate ce 
o plasează în rating-ul internațional și a propus adoptarea proiectului de Lege. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă și domnul vicepreședinte Szabo Odon 
au susținut adoptarea proiectului de Lege. 

Comisia, 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri a propus un raport de adoptare 
cu amendamente admise asupra proiectului de lege.  

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 233/2020).  
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de lege 

care are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr.153/2017, intervenția legislativă 
vizând majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul 
din Ministerul Tineretului și Sportului, din subordinea acestuia și din federațiile sportive. 
 Domnul secretar de stat Dragoș Coman a precizat că Ministerului Tineretului și Sportului 
nu susține adoptarea acestui proiect având în vedere aspectele de discriminare a unor categorii, 
ceea ce duce la neconstituționalitate. 

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă și domnul vicepreședinte Szabo Odon 
au propus adoptarea unui aviz favorabil.  
 Domnul deputat Vasile Cîtea a menționat că trebuie corectate inechitățile salariale ale 
personalului Ministerului Tineretului și Sportului. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, a adoptat un aviz 
favorabil cu amendamente admise asupra proiectului de lege.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind desființarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (Plx. 167/2020). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat propunerea 

legislativă și a susținut elaborarea unui aviz negativ. Totodată, a prezentat punctul de vedere al 
Institutului și o serie de activități pe care acesta le desfășoară.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut respingerea propunerii legislative, 
argumentând că această instituție se află în subordinea Senatului României, fiind finanțată de 
Senat. Propunerea a fost respinsă de Senat.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a subliniat eleganța și prezența 
constantă a activității reprezentanților Institutului și a considerat că activitatea acestuia merită 
să meargă mai departe, propunând un aviz negativ. 
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Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a precizat că pentru astfel 
de institute trebuie aplicat modelul occidental de finanțare și anume din venituri proprii și surse 
private. Ideea desființării acestuia nu este un deziderat având în vedere obiectivele și obiectul 
de activitate al acestui institut, însă amploarea și anvergura unor persoane care sunt la 
conducerea Institutului ar trebui să ajute la determinarea unor surse private de finanțare.    

Domnul deputat Anton Anton a menționat că nu va vota niciun proiect legislativ care are 
ca obiectiv desființarea unui institut cultural sau de cercetare, dat fiind faptul că domeniul 
științific și cercetarea din România sunt subfinanțate.  

La dezbateri au mai luat cuvântul doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniţi și doamna 
deputat Elvira Șarapatin. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, un aviz 
negativ asupra propunerii legislative.  

 
Ședința a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal (Plx. 263/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de lege 
care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.254/2013 în sensul 
stabilirii unor obligații pentru deținuți: să muncească, să participe la cursuri de pregătire școlară, 
să urmeze demersurile identificate de specialiștii din penitenciare în ceea ce privește problemele 
legate de consumul de alcool/droguri sau cele referitoare la săvârșirea infracțiunilor sexuale 
și/sau violență.  

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus un aviz negativ asupra 
propunerii legislative menționând aspecte din conținutul acesteia ce vizează tangențial obiectul 
de activitate al Comisiei, forma textului și contradicția de termeni.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că există o contradicție de termeni 
însă, având în vedere că, în general, Comisia se pronunță pe aspectele legate de învățământ, iar 
perioada petrecută în detenție poate fi folosită pentru completarea studiilor, a propus un aviz 
favorabil.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut propunerea legislativă, pe aspectele legate 
de domeniul de activitate al Comisiei.  

Doamna deputat Mihaela Huncă a precizat că în prezent funcționează școli în 
penitenciare, inclusiv școli profesionale.  Se va abține la vot deoarece sunt foarte multe greșeli 
în redactarea propunerii legislative.  

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniţi a susținut propunerea legislativă considerând 
că este un proiect ce încurajează îmbunătățirea educației și a studiilor. 

Comisia, cu 7 voturi pentru respingere, 11 voturi împotriva respingerii și 3 abțineri, a 
hotărât să emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menționate.  

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul polițistului ( PLx. 287/2020).  
Domnul senator Marcel Vela, în calitate de inițiator,  a prezentat propunerea legislativă 

ce are ca obiect completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 
completările ulterioare, preconizându-se ca studenții din cadrul Academiei de Poliție 
”Alexandru Ioan Cuza”, declarați inapți pentru continuarea studiilor prin decizie medicală 
definitivă, să aibă posibilitatea de a finaliza programul de studii la forma de învățământ cu 
frecvență și de a obține diploma de licență. Domnul senator Marcel Vela a precizat că se 
urmărește exonerarea studenților aflați în această situație de la obligativitatea restituirii 
cheltuielilor efectuate pe timpul desfășurării programelor de studii. A prezentat ca exemplu 
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cazul unei studente cu o problema de sănătate gravă, care nu mai poate continua studiile la 
programul de licență unde a fost admisă, dar, conform contractului de studii, ea trebuie să  
plătească contravaloare acestora. 

Doamna secretar general Ioana Lazăr a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține proiectul de lege, cu mențiunea că este necesară o reformulare a textului de lege 
privitoare la ”studenții care sunt declarați inapți”, pentru a reieși clar că se referă la studenții 
care au avut un accident și sunt declarați inapți din perspectiva susținerii probelor fizice.  

Domnul senator Marcel Vela a precizat că este de acord cu propunerea doamnei secretar 
general Ioana Lazăr și cu orice alte propuneri menite să îmbunătățească cadrul legal. 

Domnul secretar Robert Nicolae Turcescu a menționat că pot interveni și alte probleme 
de sănătate pe parcursul anilor de studiu, cum ar fi cancer, leucemie, iar în acest caz efortul fizic 
nu este problema principală. Astfel, reformularea efectuată de doamna Ioana Lazăr ar fi 
incompletă și a propus amânarea dezbaterii acestui proiect de Lege pentru o săptămână pentru 
a se găsi cea mai bună formulare a textului.   

Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a spus că inițiativa este bună, sunt avute 
în vedere chestiuni umanitare pe care le susține ca pedagog, însă sunt mai multe probleme care 
ar trebui luate în considerare: nevoia de continuitate a studentului, termenul de ”probă fizică” 
menționat în textul de lege, problema restituirii banilor. Studentul nu trebuie să mai plătească 
suma datorată în acest context, însă nici nu poate beneficia de gratuitatea ulterioară a studiilor 
dacă acesta nu va mai lucra în zona Ministerului Afacerilor Interne.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon au susținut amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor cu o 

săptămână. 
 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și 
al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului 
Național de Expertize Criminalistice (PLx. 317/2020).  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut proiectul ce introduce o ordine 
meritocratică a ocupării locurilor de muncă în urma finalizării studiilor și a propus un aviz 
favorabil.   

Comisia, 19 voturi pentru și 1 abținere, a adoptat un aviz favorabil asupra proiectului de 
lege. 

 
A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea 

privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea 
Federației Române de Rugby (PLx. 318/2020). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat proiectul de lege 
care are ca obiect de reglementare schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri 
imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby. Intervenția legislativă este 
argumentată prin faptul că baza sportivă din cadrul Stadionului Național Arcul de Triumf este 
principalul loc în care se desfășoară sesiunile de pregătire centralizată și competițiile sportive, 
fiind firesc în acest context ca locația să fie dată spre administrare Federației Române de Rugby. 
            Domnul secretar de stat Dragoș Coman a precizat că Ministerului Tineretului și 
Sportului nu susține acest proiect legislativ. Baza sportivă a fost construită din bani publici și 
este folosită de numeroase cluburi, federații sau entități private. Pe de altă parte, așa cum este 
precizat în deciziile Curtea Constituțională, Parlamentul nu se poate substitui autorității 
executive în privința administrării bunurilor proprietate publică. Inițiativa contravine 
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principiului constituțional al separației puterilor în stat, statuat prin art. 1 alin. (4) din Constituția 
României, republicată.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că susține punctul de vedere al 
Ministerului Tineretului și Sportului și a propus desesizarea Comisiei pentru învățământ și 
trimiterea acestei inițiative spre analiză la Comisia specială pentru sport.  

Doamna Ioana Florina Mînzu, șef birou al Comisiei, a precizat că în baza art. 64 alin. (4) 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, dacă o comisie permanentă consideră că un 
proiect de lege sau o propunere legislativă cu care a fost sesizată nu este de competența sa, 
aceasta poate solicita motivat Biroului permanent, în cel mult 3 zile de la sesizarea ei, trimiterea 
respectivei inițiative legislative altei comisii. Dar, în acest caz, termenul de 3 zile a fost depășit.  

La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputați: Cristina-Ionela Iurișniți, Dragoș-
Gabriel Zisopol și Vasile Cîtea.  

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui 
proiect legislativ.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 

- Ioana Lazăr - secretar general 
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
- Dragoș Coman - secretar de stat 
Din partea Ministerului Afacerilor de Interne 
- senator Marcel Vela - ministru, în calitate de inițiator 

           -    Norocel Pompiliu Stroe - secretar de stat. 
 

 
La ședința Comisiei de marți, 02 iunie 2020 au fost prezenți următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - 
secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia-
Corina, Georgescu Laura, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan 
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin 
Elvira, Teiș Alina, Șotcan Theodora, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Turcan Raluca și Vasilică Radu Costin. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 
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