PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 03 ianuarie 2017
Nr. 4c-9/03

PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 28 și 29 decembrie 2016
Miercuri, 28 decembrie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 deputați din totalul de 25 membri ai
Comisiei, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- Abu-Amra Lavinia-Corina - Grupul Parlamentar al USR
- Nicoară Romeo Florin - Grupul Parlamentar al PNL
- Șerban Ciprian Constantin - Grupul Parlamentar al PNL
- Tîlvăr Angel - Grupul Parlamentar al USR
- Turcan Raluca - Grupul Parlamentar al PNL.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Miercuri, 28 decembrie 2016
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz.
Termen: 21 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
3. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de
urgență. Aviz. Termen: 29 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră
decizională.
4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind
exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Dieteticienilor din România. Plx. 378/2016. Aviz. Termen: 6 octombrie 2016.
C.D. – Cameră decizională.
5. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului "Aeroport international Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren
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din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 373/2016. Aviz. Termen: 6
octombrie 2016.
6. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016. Aviz. Termen: 6 octombrie 2016.
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. PLx. 425/2016. Aviz. Termen:
14 octombrie 2016.
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august
2010. Plx. 410/2016. Aviz. Termen: 11 octombrie 2016C.D. – Cameră decizională.
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. PLx. 432/2016. Aviz. Termen: 19
octombrie 2016. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
10. Propunere legislative pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea
art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Plx.444/2016. Aviz. Termen: 19 octombrie 2016.
11. 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. Termen: 21 octombrie 2016.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
12. 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. Termen:
21 octombrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei
pe infrastructura rutieră. Plx. 477/2016. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 02
noiembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Plx.
490/2016. Aviz. Termen: 03 noiembrie 2016.
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal. PLx. 500/2016. Aviz. Termen: 10 noiembrie 2016. Iniţiator: Guvern.
C.D. – Cameră decizională.
16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
43/2016 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, pentru modificarea şi completarea unor
acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale. PLx. 509/2016. Aviz.
Termen: 10 noiembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
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17. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea
piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al
comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 529/2016. Aviz. Termen: 15 noiembrie
2016.
Joi, 29 decembrie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele
Comisiei.
În deschiderea ședinței, doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat faptul că toate
inițiativele din portofoliul Comisiei, inclusiv cele de pe ordinea de zi, sunt din legislatura
precedentă. Având în vedere acest aspect, doamna președinte a propus amânarea dezbaterii
ordinii de zi, toate inițiativele legislative rămânând spre studiu actualilor membri ai
Comisiei. Această propunere a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei.
Domnișoara consilier Ioana Florina Mînzu a prezentat Regulamentul intern al
Comisiei, procedura de atribuire a inițiativelor legislative în cadrul Camerei Deputaților,
câteva noțiuni cu privire la elaborarea rapoartelor și avizelor Comisiei.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus să se dea un vot de principiu asupra
Regulamentului, iar în ședința următoare să se dezbată eventualele propuneri de modificare
și completare.
Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului această propunere, care a fost
adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Sorin Dan
Moldovan, Szabo Odon, Vasile Cîtea, Robert Nicolae Turcescu.
În ziua de joi, 29 decembrie 2016 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
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