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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 
unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării 
științifice (Plx. 172/2014). 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
   

PREŞEDINTE 
 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 

PREŞEDINTE 
 

Leonardo BADEA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dorina.stan
Original



2 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, 

TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 26 aprilie 2017 

Nr. 4c-9/82/2014 

COMISIA PENTRU BUGET,            
FINANŢE ŞI BĂNCI 

 
Bucureşti, 26 aprilie 2017 

Nr. 4c- 2/553 
Plx. 172/2014 

 
 
 
 

RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a învățământului 

profesional, universitar și a cercetării științifice 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, prin adresa nr. Plx. 172 din 07 aprilie 2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport şi Comisia pentru buget finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere  în 
fond, cu propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 31 martie 2014. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. 

(9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

 
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. 
 

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul negativ primit de la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere 
negativ al Guvernului. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Astfel, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din data de  17 iunie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
Comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dan Manolescu - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât, cu majoritatea voturilor 
celor prezenţi la dezbatere, respingerea propunerii legislative.   

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţele din 11 și 25 aprilie 2017.   
La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul prof. 
univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au 
hotărât cu majoritate de voturi( 13 voturi ”pentru „ și 4” abțineri„), respingerea propunerii 
legislative.   

 
 În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere a 
propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, 
universitar și a cercetării științifice deoarece Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal  a fost 
abrogată o dată  cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, respectiv prin Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 

 
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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