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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 18 aprilie 2017 
Nr. 4c-9/136 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 aprilie  2017 

 
Marți, 11 aprilie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei, fiind absentă doamna deputat Abu-Amra Lavinia Corina – Grupul Parlamentar al 
USR. 

  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 
 - Valentin Adrian Iliescu - consilier. 
  
 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 11 aprilie 2017 
RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 149/2017.  

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic 
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. Plx. 147/2016.  

3. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  

4. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015.  
II. DIVERSE 

Miercuri,  12 aprilie și joi, 13 aprilie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
  
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care a propus începerea dezbaterilor cu punctul 2 din ordinea de zi. 
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată această propunere. 
 În deschiderea ședinței, domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a propus invitarea 
reprezentanților Academiei de Științele Securității Naționale și ai Academiei de Științe 
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Tehnice și inițierea unei dezbateri referitoare la activitatea acestora și modul cum justifică 
finanțarea pe care o primesc de la Ministerul Educației Naționale.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus ca, în afară de Academia Română, la 
această dezbatere să fie invitate toate academiile de ramură în contextul unei dezbateri 
privind cercetarea științifică și a subliniat că urmează să fie analizată această propunere de 
Biroul Comisiei.  
  

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Registrului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. Plx. 147/2016.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea și funcționarea 
Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice, în cadrul Bibliotecii Naționale a 
României, în vederea permiterii accesului liber la cunoașterea științifică, precum și pentru 
evitarea cazurilor de fraudă academică. Domnul Valentin Adrian Iliescu, consilier în cadrul 
Ministerului Cercetării și Inovării, a precizat că ministerul nu susține prezenta propunere 
legislativă considerând că actualul cadru legislativ este acoperitor și satisface, în egală 
măsură, dreptul la proprietate intelectuală și permite accesul liber la cunoașterea științifică.
 Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale 
nu susține adoptarea. A considerat că este un proiect de lege excesiv care centralizează o 
cantitate uriașă de informații, greu de gestionat. De asemenea, a arătat că propunerea 
legislativă este redactată cu deficiențe din punct de vedere al tehnicii legislative.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut punctele de vedere ale 
Ministerului Cercetării și Inovării și al Ministerului Educației Naționale. A precizat că multe 
universități au softuri de specialitate în acest sens. A propus un raport de respingere. 
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a întrebat cum se poate realiza o bază de 
date unde să poată fi consultate tezele de doctorat și a fost de părere ca școlile doctorale ar 
trebui să publice urgent aceste teze. A considerat că trebuie găsită o soluție pentru 
înființarea unui registru al lucrărilor doctorale.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că este regretabil că o teză de 
doctorat nu mai are prestanța academică de altă dată. A precizat că sunt și unele probleme 
privind drepturile de autor care trebuie clarificate. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că, în ultimii ani, a fost o incoerență 
legislativă în acest domeniu care trebuie discutată în Comisie, împreună cu legea drepturilor 
de autor și legea privind etica în cercetarea științifică. 
 Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a menționat că trebuie 
susținută integritatea și etica academică. A arătat că, în acest moment, școlile doctorale nu 
sunt încă evaluate.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că există, referitor acest domeniu, un 
cumul de prevederi legislative care lasă loc la interpretări și trebuie rezolvată această 
situație.  

Domnul deputat Radu Costin Vasilică a subliniat că se exagerează și se face un mare 
rău învățământul românesc subliniindu-se numai aspectele negative care, de fapt, sunt 
excepții și nedreptățesc oamenii care muncesc. Un exemplar din teza de doctorat se depune 
la Biblioteca Națională și unul rămâne la biblioteca universității. A propus respingerea 
inițiativei legislative.  

Supusă votului propunerea legislativă a fost respinsă, cu 12 voturi pentru și 9 voturi 
împotrivă., din următoarele considerente:  

- inițiativa nu respectă normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește: corelarea 
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terminologică și de fond cu alte acte normative în vigoare, evitarea paralelismului legislativ, 
rigoarea normativă, coerența exprimării, exprimarea adecvată stilului normativ, evitarea 
repetițiilor, claritatea reglementărilor, exprimarea corectă prin punct de vedere gramatical; 

- la art. 74, Capitolul VII - Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare, din 
Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
sunt definite rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui 
contract finanţat din fonduri publice, și anume documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme 
şi altele asemenea; brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale şi altele asemenea; tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, 
metode şi altele asemenea; obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării 
contractului respectiv; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, 
izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele 
asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în 
care au fost obţinute. Totodată, conform prevederilor art. 75, rezultatele cercetărilor aparţin 
celor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau 
angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare 
la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt 
administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de 
proprietar. Art. 77 stabilește faptul că toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru 
special de evidenţă, constituit pe baza ordonanţei, de către fiecare dintre persoanele 
juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de 
registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare. Având în vedere toate 
aceste reglementări, cadrul legislativ este acoperitor pentru a se respecta atât dreptul la 
proprietate intelectuală, cât și pentru a permite liberul acces la cunoașterea științifică; 

- norma propusă la art. 9 al propunerii legislative vine în contradicție cu prevederile 
art. 12 conform căruia autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, 
în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către 
alţii și ale art. 13 lit. f) care stabilește că utilizarea unei opere dă naştere la drepturi 
patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: […] 
comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin 
punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în 
orice moment ales, în mod individual, de către public din Legea nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; 

- registrul, care ar cuprinde toate tezele de doctorat, lucrările și tezele pentru 
finalizarea studiilor de masterat, lucrările de licență, articole, analize și rapoarte cu caracter 
științific realizate cu sprijinul financiar parțial sau în întregime al statului, ar fi deosebit de 
greu de gestionat având în vedere cantitatea mare de documente cuprinse - spre exemplu, 
numai lucrări de licență sunt aproximativ 60.000 în fiecare an. Totodată, Biblioteca 
Națională a României, care ar trebui să realizeze și să administreze platforma electronică 
online a Registrului, nu are resursele umane și dotările necesare pentru realizare noii 
atribuții; 

-  Biblioteca Națională a României nu are atribuțiile și competențele necesare pentru 
a  dezvolta un program informatic pentru descoperirea cazurilor potențiale de fraudă 
academică sau plagiat; 

- în ceea ce privește stabilirea contravenției și sancționarea cu amendă 
contravențională, prevederile nu sunt clare și nu pot fi aplicate: nu este reglementat cine 
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stabilește care persoane fizice sau juridice trebuie sancționate, modul în care se încasează 
amenzile, cine le încasează;   

- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare 
însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.  
 

 
În continuare domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea cu două 

săptămâni pentru unele clarificări de text, a punctului 1 din ordinea de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
149/2017. 

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată propunerea de amânare.  
 
A urmat dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a 

învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării unor 
stimulente fiscale întreprinzătorilor care încheie contracte pentru finanțarea unor proiecte de 
cercetare-dezvoltare și al posibilității deducerii cheltuielilor efectuate pentru acordarea de 
burse elevilor și studenților care urmează o formă de școlarizare sau perfecționare 
acreditată.  

Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a menționat că sistemul de 
educație nu mai este în corelație cu piața muncii. A propus crearea unui sistem de stimulente 
financiare pentru cei care doresc să susțină învățământul profesional pentru a-și crea forță de 
muncă și, de asemenea, înființarea unui sistem de burse care să fie deductibile din impozitul 
pe profit. Au fost făcute amendamente pe care le consideră sustenabile și le supune atenției 
membrilor Comisiei.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că ministerul nu susține adoptarea 
și a arătat că propunerea legislativă face referire la o lege care a fost abrogată în anul 2015 și 
anume Codul Fiscal vechi. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că Ministerul Finanțelor Publice a 
trimis, în urma solicitării Comisiei de la acea vreme, o adresă prin care își exprimă punctul 
de vedere negativ referitor la amendamentele propuse. De asemenea, a precizat că și 
Comisia pentru buget finanțe a trimis un raport preliminar de respingere.  

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a susținut adoptarea propunerii legislative și 
a considerat că există variante de armonizare legislativă. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a susținut 
adoptarea și a considerat necesar sprijinirea prin deduceri fiscale a agenților economici care 
se implică în învățământul profesional dual. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut dezbaterea pe articole și adoptarea 
inițiativei legislative.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că există și problema principiului 
bicameralismului, având în vedere faptul că Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, 
nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la noul text. 
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În urma dezbaterilor, propunerea de adoptare cu amendamente a fost supusă votului 
și a întrunit 11 voturi pentru și 11 voturi împotrivă. În consecință, votul asupra propunerii 
legislative a fost amânat. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015.  
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea domeniului medicinii școlare în 

unitățile de învățământ de stat și privat. Dispozițiile propuse spre adoptare se referă la 
educația sanitară, organizarea cabinetului de medicină școlară, cursurile de prim-ajutor, 
pregătirea medicului de medicină școlară și finanțarea activității de medicină școlară. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că Guvernul nu susține adoptarea, iar 
Comisia pentru sănătate și familie a trimis un raport preliminar de respingere. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- în acest moment, sunt în vigoare o serie de acte normative care reglementează toate 
aspectele vizate de textul proiectului de lege, dar şi alte aspecte ce nu se regăsesc în 
cuprinsul inițiativei şi sunt necesare pentru buna funcţionare a acestei ramuri medicale; 

- dispozițiile propuse spre adoptare nu sunt coordonate cu reglementările din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, existând astfel riscul confuziilor legislative; 

- conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice local, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de 
învăţământ a fost transferată din competenţa Ministerului Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare exercitării acestora. În vederea exercitării de către 
autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor privind asistenţa 
medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, sumele necesare se asigură în baza unui 
contract încheiat de către acestea cu direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii (art. 3 
alin. (3)). În Capitolul III - Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile 
de învăţământ din ordonanța de urgență este reglementată asistenţa medicală şi de medicină 
dentară acordată preşcolarilor şi elevilor. Pe cale de consecință, pentru a fi în concordanță 
cu unicitatea reglementării în materie și a necesității evitării paralelismelor, proiectul de lege 
ar trebui să fie un act modificator al uneia din reglementările deja existente; 

- totodată, Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/2001 privind asistenţa medicală a 
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și Ordinul 
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii nr. 5298/2011 
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi 
elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 
modificările şi completările ulterioare, reglementează, în prezent, asistenţa medicală a 
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor și cuprind toate reglementările din prezenta propunere, 
dar mai detaliat;  
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
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privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare 
însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 
din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de impact.  

 
În zilele de miercuri, 12 aprilie 2017 și joi, 13 aprilie 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 


