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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 27 și 28 noiembrie 2019 

 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Miercuri, 27 noiembrie 2019 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 469/2019. Raport. C.D. - Primă cameră sesizată. 
2. Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din 

administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 
Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-
Napoca. Plx. 514/2019. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și industrie 
alimentară și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. C.D. - Cameră decizională. 

     II. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru 

modificarea și completarea  Legii  nr.95/2006  privind  reforma în domeniul sănătății, precum 
și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu 
privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare. PLx.  
484/2019. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. Procedură de urgență. PLx. 613/2019. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
     Joi, 28 noiembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Miercuri, 27 noiembrie 2019 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
          Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 
 Lucrările ședinței au început cu propunerea legislative pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 469/2019). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării unor 
drepturi/beneficii personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic, precum: cursuri de formare profesională continuă gratuite, două salarii minime 
brute pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, precum și pentru achiziționarea de 
materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, 
indemnizație de instalare pentru cadrele didactice din mediul rural, asistență medicală gratuită 
pentru examinările medicale periodice, indemnizație de pensionare pentru cadrele didactice cu 
peste 30 ani de vechime efectivă în învățământ. 
 Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a solicitat amânarea dezbaterilor pentru această 
inițiativă legislativă pentru a da posibilitatea Ministerului Educației și Cercetării să elaboreze 
un studiu de impact cu privire la cheltuielile bugetare necesare pentru aplicarea prevederilor 
propunerii.  

Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus amânarea 
dezbaterilor aferente acestei inițiative legislative pentru a oferi ministerului de resort 
posibilitatea de a efectua o estimare cât mai exactă a impactului bugetar pe care adoptarea 
proiectului de act normativ l-ar presupune. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus elaborarea unei solicitări către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților de prelungire a termenului constituțional pentru a se evita 
procedura de adoptare tacită. 
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, cele două propuneri au fost adoptate. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 
și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului 
Cluj-Napoca (Plx. 514/2019).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă din Cluj - Napoca, în domeniul public al 
municipiului Cluj-Napoca. Este vorba despre terenurile intravilane din zona adiacentă străzilor 
Constantin Brâncuși și Borhanciului, din Cluj-Napoca, având în prezent destinația activități de 
cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicarea materialului biologic. Noua destinație pentru 
aceste terenuri urmează a fi cea de drum, pentru realizarea procesului de modernizare a 
amprizei celor două străzi. 
 Domnul președinte prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a menționat că există un 
aviz nefavorabil al Consiliului Economic și Social, iar în avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ se menționează că sunt necesare hotărârea consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca și punctul de vedere al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, administratorul de jure și de facto al terenurilor. 
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus amânarea dezbaterilor pentru 
o dată ulterioară, având în vedere complexitatea prevederilor acesteia, dar și necesitatea unui 
punct de vedere din punct de vedere juridic. 
  Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan, în calitate de inițiator, a precizat că nu susține 
amânarea dezbaterilor având în vedere urgența modernizării celor două artere de circulație care 
prezintă valorile ridicate ale traficului rutier. Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat 
că există Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca nr. 615/6 iulie 2018 prin 
care se aprobă trecerea terenului respectiv ”în domeniul public al municipiului Cluj Napoca și 
declararea ca bunuri de interes public local, cu destinație de drum”.  
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 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că propunerea de 
amânare a dezbaterilor nu se fundamentează pe criterii de oportunitate și necesitatea adoptării 
proiectului de lege, ci pe precauții care îndeamnă la studierea în profunzime a legalității 
demersului legislativ. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon și-a exprimat susținerea față de prevederile 
proiectului de Lege, fiind de acord cu faptul că lărgirea amprizei celor două străzi reprezintă o 
prioritate locală. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a amintit inexistența unui punct de vedere din 
partea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, motiv pentru care 
susține propunerea de amânare a dezbaterilor. 

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a menționat că Ministerul Educației și 
Cercetării a primit două adrese din partea Universității, cu numerele de înregistrare 
18.976/19.08.2019 și, respectiv, 25.231/23.10.2019,  ce cuprind condițiile în care Universitatea 
este de acord cu solicitarea administrației publice locale și informarea cu privire la existența 
unui litigiu de natură juridică asupra parcelei 1001 și 1022 din Tarlaua 94, care se suprapun pe 
suprafețele de teren vizate a se transfera. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a propus amânarea dezbaterilor. 
 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a apreciat că este absolut 
necesar demersul de lărgire și de modernizare a amprizei celor două artere rutiere, precizând 
faptul că acesta este un proiect edilitar pe care îl cunoaște și îl susține. Însă, având în vedere 
existența unui litigiu de natură juridică pe o parte din terenul vizat consideră că este bine să se 
lămurească această situație înaintea adoptării. 
 Cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 abțineri, s-a adoptat a decis amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru o dată ulterioară. 
   
 În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea și completarea  Legii  nr.95/2006  privind  reforma în domeniul 
sănătății, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a 
unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri 
fiscal-bugetare (PLx.  484/2019).  
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Legii nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educație şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea 
bolnavilor pentru tratament în străinătate, precum şi a Legii nr.229/2016 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Fizioterapeuţilor din România. Totodată, se modifică şi se completează Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. De asemenea, se 
dispun măsuri cu privire la salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de lucru al 
Ministerului Finanțelor Publice şi al instituțiilor din subordine. 
 Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
susține adoptarea acestei ordonanțe, precizând că articolul care este în aria de competență a 
Ministerului este art. IV cu referire la art. 12 din Legea nr. 229/2016, care se abrogă.  
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 Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus adoptarea unui 
aviz favorabil pentru proiectul de act normativ aflat în dezbatere. 

Comisia, cu 13 voturi pentru și 8 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege.  
 
 A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 613/2019).   
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administrației publice centrale, precum și pentru modificarea unor acte normative, în 
scopul asigurării funcționării imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost 
aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.22/2019. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea unui aviz favorabil. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației și Cercetării 
 - Gigel Paraschiv - secretar de stat. 
 
 La ședința Comisiei de miercuri, 27 noiembrie 2019 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, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, 
Șotcan Theodora, Teiș Alina, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Hărătău Elena, Rădulescu Dan Răzvan, 
Turcan Raluca.  
 

În ziua de joi, 28 noiembrie 2019, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 La ședința Comisiei de joi, 28 noiembrie 2019 au fost prezenți următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
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, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Hărătău 
Elena, Rădulescu Dan Răzvan.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 


