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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 02 mai 2017 
Nr. 4c-9/148 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 aprilie  2017 

 
Marți, 25 aprilie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei:  
 - domnul deputat Biro Zsolt-Istvan – înlocuit de domnul deputat Magyar Lorand 
Balint, Grupul parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Nicoară Romeo Florin – înlocuit de domnul deputat Glad Varga, 
Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Rădulescu Alexandru – înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu 
Nicu, Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Romanescu Cristinel - înlocuit de domnul deputat Pirtea Marilen 
Gabriel, Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Tîlvăr Angel – înlocuit de domnul deputat Axinte Vasile, Grupul 
Parlamentar al PSD. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 De la Ministerul Transporturilor 
 - Popa Traian- șef serviciu – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier 
 - Tănase Valentin – consilier superior 
 - Sorin Amarinei – vicepreședinte, Federația Operatorilor Români de Transport. 
  

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Marți, 25 aprilie 2017 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 

pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. PLx. 
115/2017.  

2. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  
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II. DIVERSE 
Miercuri, 26 aprilie și joi, 27 aprilie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 

În deschiderea ședinței domnul vicepreședinte Szabo Odon a solicitat introducerea pe 
ordinea de zi a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 149/2017) care a fost dezbătută și amânată într-o ședință 
anterioară.  Amendamentele propuse de inițiatori au fost transmise membrilor comisiei. 

Ordinea de zi, cu modificarea propusă, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a solicitat ca domnul 

Alexandru Constantin Manda, președintele Asociaților Elevilor din Constanța, să intervină 
la dezbaterea punctului 2 din ordinea de zi.  
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 149/2017). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
finanțării, din fonduri publice, a învățământului teologic pastoral, organizat de instituțiile de 
învățământ particular, specific cultelor recunoscute, pentru care, în prezent, nu există 
organizat învățământ de stat.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă cuprinde 
câteva elemente terminologice ce trebuie corectate și alte aspecte pe care le-au sesizat și 
inițiatorii. De aici au apărut amendamentele de revizuire a acesteia.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat că propunerea legislativă a fost 
analizată împreună cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale și au fost făcute 
amendamente ce rezolvă situațiile punctuale. A propus adoptarea acesteia cu amendamente.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate. 

În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 
abținere.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare. PLx. 115/2017.  

Proiectul de lege are ca obiect completarea art.84 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.45 din Legea serviciilor 
de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se 
are în vedere abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.168/2014, cu 
modificările ulterioare. Potrivit proiectului, începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de 
urgență, stabilirea și actualizarea tarifului maximal per kilometru aferent abonamentului de 
transport pentru elevi va  fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Cele trei alineate nou 
introduse în Legea nr. 92/2007 prevăd sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor ce le 
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revin operatorilor de transport și personalul împuternicit cu constatarea și aplicarea acestor 
sancțiuni. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul susține adoptarea 
ordonanței în forma prezentată.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a întrebat reprezentantul Ministerului Educației 
Naționale dacă se poate pronunța și asupra amendamentului depus, prin care se propune 
decontarea navetei și pentru elevii care au o unitate de învățământ similară în localitatea de 
domiciliu, dar vor să studieze în altă localitate. Din punct de vedere financiar se vor 
pronunța reprezentanții Ministerului Finanțelor.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat, referitor la amendamentul propus, că 
punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale este favorabil, dar acesta trebuie 
corelat cu cel al Ministerului Finanțelor pentru a se putea prezenta Punctul de vedere al 
Guvernului.  

Domnul Alexandru Constantin Manda, președintele Asociației Elevilor din 
Constanța, a susținut adoptarea amendamentului prezentat și a arătat că în unele județe se 
aplică decontarea navetei pentru toți elevii, iar în altele numai pentru cei care nu au unitate 
de învățământ în localitatea de domiciliu. În județul Constanța se aplică strict prevederile 
legii, pe când în județul Bacău se decontează naveta pentru toți elevii navetiști.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că prezentarea făcută este relativ 
corectă deoarece este o generalizare care nu se bazează pe temeiuri corecte și există și o 
limitare bugetară care trebuie luată în calcul. De asemenea a arătat că trebuie avut în vedere 
că sunt niște reguli privind rețeaua școlară, stabilitatea posturilor, atunci când se face 
proiectarea din punct de vedere managerial, instituțional și bugetar pe tot sistemul 
educațional la nivelul unui județ sau al țării. Trebuie văzut cum se poate armoniza un 
principiu, un deziderat, dar și o rațiune financiară care trebuie avută în vedere.  

Doamna vicepreședinte Teodora Șotcan, fost inspector școlar general al județului 
Bacău, a precizat, pentru corectitudinea informațiilor prezentate, că a verificat la autoritățile 
din județul Bacău și că nu se decontează naveta tuturor elevilor, ci numai a acelora care nu 
au o școală similară în localitatea de domiciliu. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a susținut adoptarea proiectului de lege cu 
amendament și a arătat că nu este vorba de sume mari, dar pentru bugetul unor familii  este 
important. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână 
pentru ca reprezentanții Ministerului Finanțelor să fie prezenți și să-și prezinte punctul de 
vedere. Supusă votului, această propunere a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și 3 abțineri.  

De asemenea, doamna președinte Camelia Gavrilă a amintit de punctul de vedere 
transmis de domnul senator Vasile Toma, care a fost adus la cunoștința deputaților din 
Comisie. Totodată, a invitat reprezentanții Ministerului Transporturilor să prezinte un punct 
de vedere. 

Domnul Valentin Tănase, consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor, a 
precizat că se dorește o clarificare de text la art. II din ordonanță care face referiri la art. 45 
alin. (82) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Domnul Traian Popa, șef serviciu în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier, a prezentat amendamentul prin care se propune adăugarea în textul 
actual a sintagmei “și aplicarea sancțiunilor contravenționale”. 
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Domnul Sorin Amarinei, vicepreședintele Federației Operatorilor Români de 
Transport, a menționat că din punctul de vedere al transportatorilor problema rezidă din 
faptul că două treimi din prețul navetei elevilor va trebui suportat de operatorul privat, ceea 
ce îi aduce în stare de faliment. Conform prevederilor Legii nr.51/2006 ar trebui să fie 
prevăzute în bugetul consiliului județean sau în cel al Ministerului Transporturilor sau al 
Ministerului Dezvoltării, fonduri pentru compensarea diferenței de tarif. A precizat că 
susține ordonanța, dar a specificat că nu au fost consultați când s-au făcut calcule în vederea 
stabilirii prețului maximal.   

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că această corelare a tarifelor nu 
este de competența comisiei noastre, ci a Ministerului Transporturilor. A amintit că 
dezbaterea va continua săptămâna viitoare, deoarece s-a votat amânarea proiectului de lege. 

Doamna deputat Raluca Turcan a considerat ordonanța binevenită, a înțeles obiecțiile 
transportatorilor, dar a considerat că Ministerul Educației Naționale și Comisia trebuie să 
garanteze dreptul la educație așa cum prevede Constituția României, republicată. A fost de 
părere că nu trebuie amânată ordonanța.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că s-a votat amânarea dezbaterii pe 
acest proiect de lege pentru a avea informațiile financiare necesare. 

 
S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a 

învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal 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. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că au fost studiate amendamentele 
propuse și s-a constat că acestea diferă total de textul care s-a analizat și votat de către 
Senat. Propunerea legislativă se referă la o lege care a fost deja abrogată în anul 2015 și 
anume Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Pe cale de consecință, Ministerul Educației 
Naționale nu susține adoptarea acestei inițiative legislative deoarece este, de fapt, o nouă 
inițiativă, cele trei alineate din propunerea inițială fiind eliminate și propuse altele complet 
noi de modificare a noului Cod fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015. De asemenea, se 
intră și într-o zonă de neconstituționalitate, prin încălcarea principiului bicameralismului, la 
Senat fiind dezbătut un text de modificare a unei legi, iar la Camera Deputaților ar fi 
modificată o altă lege. Guvernul nu poate susține o normă care ar permite să se ajungă la 
contestarea constituționalității.  

Doamna deputat Raluca Turcan a considerat că Ministerul Educației Naționale nu 
sprijină inițiativa legislativă. A precizat ca o soluție bună să se amendeze propunerea 
legislativă doar pentru învățământul profesional, urmând să se revină cu alte măsuri pentru 
învățământul superior.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că Guvernul are în vedere susținerea 
învățământului profesional. La Senat se află în dezbatere în acest moment două ordonanțe, 
respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii, în acest sens. Ministerul este de acord cu conținutul propunerii 
legislative, dar modul de adoptare nu este corespunzător și a considerat că trebuie să se 
respecte legislația în vigoare și procedurile parlamentare. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că fondul inițiativei este bun, dar 
forma prezentată, chiar și cu amendamentele propuse, nu este bună și crede că de aceea 
toate Guvernele anterioare au dat aviz negativ. A propus ca toți membrii Comisiei să facă o 
inițiativă legislativă nouă de modificare a Codului Fiscal în vigoare și să se respingă 
inițiativa legislativă inițială.  
 Doamna deputat Raluca Turcan a specificat că a anticipat ce va urma în Comisie și, 
de aceea, a pregătit noua inițiativă legislativă. A invitat membrii Comisiei să o semneze, dar 
a întrebat ce garanție are că nu va fi amânată și aceasta până se va modifica din nou Codul 
Fiscal. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că inițiativa legislativă în discuție se 
referă la Codul Fiscal vechi, motiv pentru care a supus votului propunerea de respingere a 
acesteia. 
 Doamna deputat Raluca Turcan a solicitat să se supună votului mai întâi adoptarea 
inițiativei legislative în forma cu amendamente, pe care a propus-o.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că domnul vicepreședinte Szabo 
Odon a propus respingerea propunerii legislative. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a considerat că propunerea legislativă nu 
este neconstituțională și a susținut propunerea făcută de doamna deputat Raluca Turcan. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a considerat că se politizează această temă și a 
reiterat faptul că inițiativa legislativă este foarte veche, nu a fost susținută de niciun guvern 
anterior și nu trebuie adoptată dacă există suspiciuni de neconstituționalitate. A subliniat că 
va semna o inițiativă legislativă similară, propusă de doamna deputat Turcan,  și a precizat, 
din nou, că a propus respingerea propunerii legislative în intervenția anterioară. 
 Doamna deputat Raluca Turcan a revenit cu solicitarea de a se supune votului prima 
dată noua formă a inițiativei legislative, apoi să se supună respingerea.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că domnul vicepreședinte Szabo 
Odon, din prima intervenție, a propus respingerea propunerii legislative, deci anterior 
cronologic celeilalte propuneri formulată de doamna deputat Raluca Turcan. Acest aspect a 
fost subliniat și susținut explicit din nou de către domnul vicepreședinte Szabo Odon. Pe 
cale de consecință, s-a supus la vot respingerea propunerii legislative. Supusă votului, 
propunerea legislativă a întrunit 13 voturi pentru respingere.  

În timpul votului, au solicitat să ia cuvântul, în același timp, domnul deputat PNL 
Sorin Dan Moldovan și doamna deputat USR Lavinia-Corina Abu-Amra.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că este începută procedura de vot și 
nu se mai pot realiza intervenții privind dezbaterile generale asupra inițiativei legislative.  

Urmare acestei situații, doamna deputat Raluca Turcan a anunțat că membrii PNL din 
Comisie se retrag de la dezbateri. Împreună cu membrii PNL a părăsit sala și domnul 
deputat PMP Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei. 
 În continuare, în contextul întreruperii procedurii de vot prin plecarea domnilor 
deputați PNL și PMP, doamna deputat Lavinia-Corina Abu-Amra a precizat că a ridicat 
mâna pentru a lua cuvântul mai devreme, dar nu a fost observată și că roagă să fie mai multă 
atenție în acest sens. 
 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a specificat că susține amendamentul de la 
PLX 115/2017 și că, atâta timp cât s-au găsit resurse pentru a se face plata navetei pentru 
toți elevii care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu în ultimii 5 ani, se vor găsi în 
continuare resursele bugetare necesare. Totodată, a rugat să se ofere deputaților din Grupul 
parlamentar USR posibilitatea să își exprime punctele de vedere. 
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Doamna președinte Camelia Gavrilă a continuat procedura de vot, specificând că au 
fost numărate deja 13 voturi pentru respingere. Continuând numărarea voturilor, s-a 
constatat că propunerea legislativă a fost respinsă, cu 13 voturi pentru respingere și 4 
abțineri, 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 zilele de miercuri, 26 aprilie 2017 și joi, 27 aprilie 2017 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 

 
 
 


