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PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei din zilele de 04 și 05 aprilie 2018 
 

Miercuri, 04 aprilie 2018 
 

              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 22 de deputați, din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 4 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL  
 - domnul deputat Dan Răzvan Rădulescu - Grupul parlamentar al USR 
 - domnul deputat Angel Tîlvăr - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
    - Petru Andea - secretar de stat  

Din partea Ministerului Cercetării și Inovării 
- Ciprian Preda - secretar de stat 
- Valentin Iliescu - consilier ministru 
Din partea Agenției Naționale Antidoping 
-  Graziela Elena Vâjială - președinte. 
        
   Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 04 aprilie 2018 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2017 
privind prorogarea unui termen. PLx.54/2018. Raport. Termen: 13 martie 2018. Inițiator: 
Guvern.  C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. PLx.53/2018. Raport comun cu 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Termen: 13 martie 2018. 
Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2017. R5/2018. 
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat. Termen: 03 
aprilie 2018. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul–Cameră decizională.    

II. DIVERSE 
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Joi, 05 aprilie 2018  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Lucrările ședinței 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.  
 
Lucrările ședinței au debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege  pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen 
(PLx. 54/2018). 

Proiectul de Lege vizează prorogarea termenului prevăzut la art.33 alin.(1¹) din 
Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 până la data de 31 decembrie 2018, pentru a permite 
derularea corespunzătoare a proceselor de evaluare a institutelor naţionale de cercetare-
dezvoltare în vederea recertificării şi, respectiv, a institutelor de cercetare-dezvoltare care 
urmează să devină institute naţionale, în vederea certificării, precum şi în scopul finanţării în 
continuare a programelor-nucleu ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.  

Domnul Ciprian Preda, secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării, a făcut un 
scurt rezumat al principalelor obiective avute în vedere la elaborarea proiectului de act 
normativ. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a întrebat de ce s-a ajuns în situația de a se 
solicita prorogarea termenului inițial.         

Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol și-a exprimat susținerea pentru proiectul de 
Lege și a propus un raport de adoptare a acestuia.          

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a fost de acord cu adoptarea proiectului de 
Lege, apreciind că ar fi utilă o informare asupra activității Ministerului Cercetării și Inovării, 
care să fie prezentată Comisiei în lunile următoare.         

Domnul secretar de stat Ciprian Preda a evidențiat faptul că etapa de evaluare a început 
în perioada 2012-2013, iar certificarea a sosit abia în anul 2016, de aici decurgând și actuala 
propunere de prorogare a termenului stabilit inițial. 

Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a precizat importanța 
ordonanței pentru asigurarea finanțărilor prin programele nucleu și a supus la vot propunerea 
de adoptarea a unui raport favorabil. Cu unanimitatea voturilor deputaților prezenți, Comisia 
a hotărât să înainteze Plenului Camerei Deputaților propunerea de adoptare a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea 
unui termen. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar  pentru  preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat (PLx.53/2018).  

Programul constă în acordarea, cu titlu gratuit, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, a unui suport 
alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori 
zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și se va desfăşura de la data 
intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în 
perioada desfăşurării activităţii didactice. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat conținutul proiectului de Lege. 
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Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a anunțat susținerea Grupului parlamentar al 
PNL pentru proiectul de Lege, precizând că parlamentarii PNL pledează, de ani de zile, pentru 
adoptarea unei asemenea soluții. Și-a exprimat, totodată, nedumerirea față de lansarea, în 
fiecare an, a câte unui proiect-pilot, fără a se trece, în final, la implementarea unui program 
coerent cu durată constantă la nivel național. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a propus amendarea proiectului de Lege în 
sensul în care prevederile acestuia să fie valabile pentru anul calendaristic, nu pentru anul 
școlar. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a afirmat că lansarea anuală a unui program-pilot 
pe această temă dovedește slaba implicare a Guvernului în implementarea Programului. 

Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a propus adoptarea unui raport 
favorabil cu amendamente și a subliniat utilitatea socială a programului.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că pe subiectul aflat în dezbatere s-
a mai discutat și în alte ședințe. 

S-a supus la vot amendamentul propus de doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți. Cu 
un vot pentru, o abținere și 14 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei a hotărât să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise și respinse. 

 
În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la Raportul de activitate al Agenției 

Naționale Anti-Doping pe anul 2017, prezentat de doamna Graziela Elena Vâjială, 
președintele Agenției (R5/2018). 

Doamna Graziela Elena Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-Doping a 
prezentat Raportul care cuprinde date și informații despre: programul de dezvoltare 
instituțională; programul de educație, informare și prevenire; programul de testare doping; 
programul de analiză doping; programul de cercetare științifică; programul de prevenire și 
combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe dopante; programul de cooperare 
internațională, perspective şi analiza  S.W.O.T. 

Domnul deputat Vasile Cîtea a dorit să afle de ce World Anti-Doping Agency 
(WADA) a dispus suspendarea activității Laboratorului Anti-Doping de la București. 

Doamna președinte Graziela Elena Vâjială a precizat că Laboratorul Anti-Doping nu 
mai este în subordinea Agenției, fiind instituție de sine stătătoare.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a dorit să știe care este natura relației între 
Agenție și Laboratorul Anti-Doping. 

Doamna președinte Graziela Elena Vâjială a precizat faptul că relația este una de 
colaborare instituțională, ca între două instituții aflate în subordinea aceleași autorități, 
respectiv, Secretariatul General al Guvernului. 

Domnul deputat Szabo Odon, vicepreședintele Comisiei, a propus adoptarea unui 
raport favorabil. 

Membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au luat act de conţinutul 
Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2017 şi au apreciat în mod 
deosebit activitatea desfăşurată, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul 
Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport. 
 

În ziua de joi, 05 aprilie 2018, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.         

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


