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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI       

Bucureşti, 9 februarie 2017           
PL-x 12/2017               

 
AVIZ 
 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă 
a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea �i completarea unor acte 
normative în domeniile educa�iei, cercetării, formării profesionale �i 

sănătă�ii 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgen�ă, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr. 96/2016 pentru modificarea �i completarea unor acte normative în 
domeniile educa�iei, cercetării, formării profesionale �i sănătă�ii trimis 
cu adresa nr. PL x 12  din 1 februarie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/142  
din 2 februarie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil ini�iativa legislativă cu avizul 
nr. 1263 din 8 decembrie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  9 februarie 
2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i 
completarea unor acte normative în domeniile educa�iei, cercetării, formării 
profesionale �i sănătă�ii, având ca finalitate clarificarea cadrului normativ 
privind învă�ământul special integrat, eficientizarea rela�iilor contractuale 
ale directorilor unită�ilor de învă�ământ preuniversitar, înfiin�area de 
programe de studii cu dublă specializare, flexibilizarea rela�iilor de muncă 
pentru personalul de cercetare – dezvoltare din cadrul institutelor de 
cercetare �i al �colilor doctorale, prorogarea termenului de aplicare a 
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prevederilor legale privind evaluarea na�ională, admiterea în liceu �i a 
examenului de bacalaureat. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive �i avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor organice.  
 
 

   PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 

               Eugen NICOLICEA                                Costel DUNAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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