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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 de deputați, din totalul de 25 de membri ai 
Comisiei,  fiind absenți 6 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Mihaela Huncă - înlocuită de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Florica Cherecheș - Grupul parlamentar al PNL 
 - doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți - Grupul parlamentar al USR 
 - domnul deputat Sorin-Mihai Cîmpeanu - Neafiliat 
 - domnul deputat Angel Tîlvăr - înlocuit de doamna deputat Ileana-Cristina Dumitrache, 
Grupul parlamentar al PSD   
 - domnul deputat Adrian Todor - înlocuit de domnul deputat Florin-Dan Tripa, Grupul 
parlamentar al PSD. 

 
           La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 -     Petru Andea - secretar de stat  
           -     Claudia Georgescu - director 
           Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 

- Cosmin Butuza - secretar de stat 
- Vicențiu Lucian Stan - director 
- Lucian Mircescu - consilier 
Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
- Vasilica Imbrișcă - șef serviciu 
Din partea Ministerului Sănătății 
- Dan Dumitrescu - secretar de stat 
- Theodor Simion - consilier 
Din partea Curții de Conturi 
- Dezsi Attila - consilier conturi. 

            
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

I. AVIZ 
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România. PLx. 399/2017. Aviz. 

Termen: 7 noiembrie 2017. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 
II. RAPOARTE 
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1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. PLx. 274/2017. 
Raport. Termen: 27 septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu 
Mureş. Plx. 464/2017. Procedură de urgență. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 29 noiembrie 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.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
           Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 
(Plx. 399/2017).  
           Domnul secretar de stat Dan Dumitrescu a prezentat proiectul de Lege, precizând că 
acesta poate fi îmbunătățit pe parcursul desfășurării procesului legislativ. 
          Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat două amendamente care au ca 
scop împiedicarea unor eventuale măsuri excesive ale școlilor față de elevii care refuză 
vaccinarea, precum suspendarea dreptului de a participa la cursuri. 
          Domnul deputat Robert Turcescu a menționat că, în cazul lipsei obligativității vaccinării,  
proiectul de Lege nu rezolvă nimic din ceea ce și-a propus inițial, cu excepția faptului că încarcă 
unitățile de învățământ cu noi responsabilități. A susținut amendamentele propuse de doamna 
președinte Camelia Gavrilă, considerând că acestea susțin accesul la educație, dar urmăresc și 
procesul vaccinării.   
          Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut faptul că proiectul de Lege a avut deja ca 
efect dezbaterea publică desfășurată pe marginea vaccinării, conducând la creșterea gradului de 
vaccinare în rândul populației. A propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele 
propuse de doamna președinte Camelia Gavrilă. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că nu se poate îngrădi dreptul 
constituțional la învățământ al elevilor care refuză vaccinarea, dar că trebuie să existe un 
calendar de recuperare. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a menționat că adoptarea amendamentelor propuse 
ar face ca textul inițial al proiectului să fie limitat ca efecte. 

Doamna deputat Ileana-Cristina Dumitrache a apreciat că problemele de până acum au 
fost legate mai mult de lipsa stocurilor decât de refuzul vaccinării, considerând că proiectul este 
binevenit, acesta răspunzând solicitărilor Organizației Mondiale a Sănătății. A propus 
modificarea textului printr-un amendament care să împiedice potențialele măsuri de îngrădire, 
fie și temporară, a dreptului la educație.  
           Supus la vot, amendamentul propus de doamna deputat Ileana-Cristina Dumitrache a fost 
respins.  Supuse votului, amendamentele propuse de doamna președinte Camelia Gavrilă au fost 
adoptate. 

În urma dezbaterilor, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul de Lege a fost avizat 
favorabil cu amendamente admise și respinse. 
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           În continuarea ședinței, s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea 
Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PLx.274/2017). 
           Domnul Cosmin Butuza, secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, a precizat 
că scopul ordonanței a fost acela de a introduce un nou instrument, contractul de activitate 
sportivă, ca act de reglementare juridică a raporturilor dintre sportiv și clubul angajator, pe de o 
parte și de a oferi autorităților locale posibilitatea de a susține financiar sportul, pe de altă parte. 
          Domnul Dezsi Attila, consilier la Curtea de Conturi, a făcut precizarea că, în cazul în care 
textul proiectului de Lege va cuprinde prevederi în conformitate cu care sportul poate beneficia 
de ajutor de stat, acestea trebuie elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului în concordanță 
cu prevederile europene în domeniu.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Theodora Șotcan, 
Vasile Câtea, Robert Nicolae Turcescu, Sorin Dan Moldovan.   
        În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 
         

Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu 
Mureș (Plx. 464/2017), a fost amânată, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, la propunerea 
formulată, în numele inițiatorilor, de domnul vicepreședinte Szabo Odon.  
 
 

În ziua de miercuri, 29 noiembrie 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 

 
 


