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Marți, 05 decembrie  2017 
 
 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei,  fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Mihaela Huncă - înlocuită de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Angel Tîlvăr - înlocuit de doamna deputat Cobuz Maricela, Grupul 
parlamentar al PSD   
 - domnul deputat Adrian Todor  
 - domnul deputat - Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnul deputat Itu Cornel, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Gheorghe Andrei 
Daniel, Grupul parlamentar al PNL. 

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

- Gheorghe Popa - secretar de stat 
Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
- Carmen Briciu - consilier 
Din partea Ministerului Cercetării și Inovării 
- Valentin Adrian Iliescu - consilier 
Din partea Oficiului pentru Drepturi de Autor 

           -  Doru Păunescu - director general. 
 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
I. AVIZE 

 1. Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare a Cartofului și 
Sfeclei de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru 
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realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic de Urgență Brașov. PLx. 
476/2017. Termen: 29 noiembrie 2017. Camera Deputaților – decizională.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/2017 
pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din ordonanța 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților. PLx.487/2017. Termen: 
06 decembrie 2017. Camera Deputaților - decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe. Plx. 452/2017. Termen: 29 noiembrie 2017. Camera Deputaților 
– decizională. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. PLx.452/2017. Aviz comun cu 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. Termen: 06 decembrie 2017. 
Camera Deputaților + Senat – decizională. 

II. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene. PLx. 
378/2017. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice. Termen: 09 noiembrie 2017. Camera Deputaților - decizională. 

2. Propunere Legislativă pentru înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureș. 
PLx. 464/2017. Termen: 07 decembrie 2017. Camera Deputaților – prima cameră 
sesizată. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 06 decembrie și joi, 07 decembrie 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.  

Ședința a debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare a Cartofului și Sfeclei de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul 
public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital 
Clinic de Urgență Brașov (PLx. 476/2017). 
          Domnul Valentin Adrian Iliescu, consilier în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, a 
precizat că ministerul pe care-l reprezintă nu susține proiectul de Lege. Academia de Științe 
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești” și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nu sunt de acord cu înstrăinarea unei noi parcele din patrimoniul cercetării agricole. 

Domnul deputat Anton Anton și-a manifestat nemulțumirea față de modul în care a fost 
tratată cercetarea agricolă după anul 1989, multe dintre terenuri fiind luate și folosite în alte 
scopuri decât cele cărora le fuseseră destinate inițial. A propus avizarea negativă a proiectului 
de Lege. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus un aviz favorabil susținând că a 
construi noi spitale este unul dintre obiectivele din actualul program de guvernare. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că este de datoria Comisiei să apere 
cercetarea științifică, motiv pentru care a propus acordarea unui aviz negativ. 
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În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 
abțineri, avizarea negativă a proiectului de lege.  

 
S-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru 
modificarea art.24 din ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 
adulților (PLx.487/2017). 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Plx. 452/2017). 
Domnul Gheorghe Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor, a amintit că 

acest proiect de Lege a fost dezbătut în cadrul ministerului cu majoritatea actorilor interesați, 
iar în anul 2016  a fost refăcut în acord cu rigorile legislației europene. Termenul acordat de 
Comisia Europeană pentru completarea legislației naționale în domeniu a fost depășit.  

Domul deputat Robert Nicolae Turcescu a precizat că se află în posesia unui punct de 
vedere emis de câteva asociații nonguvernamentale din sfera apărării dreptului de autor, 
acestea susținând faptul că în România nu s-a rezolvat încă problema drepturilor de autor în 
cazul producțiilor scrise, din acest motiv țara noastră aflându-se în pericol de infrigement.  

Domnul secretar de stat Gheorghe Popa a precizat că aspectele semnalate nu fac 
obiectul proiectului de Lege aflat în dezbatere. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a propus amendarea proiectului de lege în 
sensul eliminării deficienței legislative semnalată de ONG-uri. 

Domnul deputat Anton Anton a propus amendarea proiectului de lege, prin stipularea 
faptului că sunt supuse protecției drepturilor de autor și producțiile digitale. 

Supus votului, amendamentul propus a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 
(PLx.452/2017). 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că efectele ordonanței sunt unele 
pozitive pentru învățământul românesc.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la dezbaterile pe marginea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (PLx. 378/2017). 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat faptul că textul ordonanței este în 
deplină concordanță cu directivele Uniunii Europene în acest domeniu. 

Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a propus ca sarcinile trecute în seama 
consiliilor locale să fie alocate, mai degrabă, consiliilor județene, deoarece este îndoielnic 
faptul că autoritățile deliberative ale comunelor s-ar putea achita de ele în mod optim. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a apreciat intenția de a se oferi fructe elevilor în 
cadrul unităților de învățământ preuniversitar, amintind faptul că laptele și cornul pe care 
aceștia le primeau până acum erau aduse, în multe cazuri, de la distanțe apreciabile, iar 
calitatea pe care acestea o aveau odată ajunse la destinație fiind, de multe ori, una îndoielnică. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș și-a exprimat îndoiala în legătură cu 
posibilitatea implementării optime a prevederilor cuprinse în textul actului normativ. 

Doamna prof.dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a atenționat asupra faptului că 
textul ordonanței prevede, totuși, și posibilitatea alocării de produse de panificație. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat faptul că susține forma adoptată de 
Senat, care exclude produsele de panificației din rândul produselor oferite elevilor în mod 
gratuit, deoarece au existat multe cazuri în care produsele de panificație rămase neconsumate 
au fost imputate directorilor unităților de învățământ. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că este raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, iar această comisie a adoptat câteva amendamente. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a aprobat un 
raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-

Mureș (PLx. 464/2017). 
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Ministerul Educației Naționale 

dorește soluționarea problemelor existente în cazul liceului de la Târgu-Mureș. Comisia a 
aprobat ideea ca și Parlamentul să poată înființa licee. Propunerea a fost adoptată de Camera 
Deputaților și de Senat. Până la promulgarea legii, Comisia poate să pregătească acest proiect 
de lege. Guvernul nu s-a putut pronunța asupra acestui proiect de lege, întrucât nu este 
finalizată procedura de înființare a unui astfel de liceu pe calea urmată de inițiativa în discuție.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a atenționat asupra faptului că actul normativ care 
permite înființarea prin lege a unităților de învățământ nu este încă promulgat. Proiectul a fost 
adoptat de plenul Senatului în data de 04 decembrie 2017. Comisia va primi și adresa prin care 
proiectul de lege va fi transmis spre promulgare în momentul în care președintele de ședință 
va semna acest document. Raportul Comisiei nu poate fi semnat și transmis până nu este 
finalizată procedura proiectului ce trebuie promulgat.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator, a specificat că inițiativa își propune să 
soluționeze o problemă ce nu a putut fi soluționată la nivel local. Nici la nivel local sau 
central, nici ministrul nu a negat dreptul ca această instituție să fie înființată. La nivelul 
consiliului local și cel al inspectoratului școlar au fost adoptate măsuri pentru ca acest liceu să 
fie înființat. Procedura de înființare este cea care a suscitat interpretări. Astăzi, situația este 
încă nefinalizată, motiv pentru care ne aflăm în imposibilitatea de a împlini dorința copiilor și 
părinților. Inițiativa vrea să rezolve situația.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan și-a exprimat anumite rezerve față de 
oportunitatea înființării unor licee prin legi speciale, considerând suficientă în acest sens 
Legea educației naționale nr.1/2011. Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a întrebat, referitor 
la prevederea de la art. 19 alin. (1) din lege, conform căreia în sistemul naţional de învăţământ, 
unităţile de învăţământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează cu 
minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari, de ce este necesară această derogare. De 
ce nu se înființează clase sau grupe? 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a considerat nepotrivită adoptarea propunerii 
legislative în lipsa unui Punct de vedere al Guvernului. Comisia nu își poate asuma un vot în 
acest moment. Comisia ar trebui să aștepte până la existența unui punct de vedere al 
Guvernului. 
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Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut că propunerea legislativă nu poate 
fi adoptată fără ca legea care permite o asemenea procedură să fie promulgată. În acest 
moment, sunt în vigoare prevederi foarte clare privind înființarea unui liceu. De aceea, a 
propus un raport de respingere sau amânarea. 

Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a precizat că acest liceu a fost înființat ilegal, 
iar o persoană a ajuns în pușcărie. A fost o iresponsabilitate din partea formațiunii politice 
când s-a înființat, de la început, ilegal, acest liceu. La nivel municipiului s-a transformat totul 
în război local. În campania electorală s-a folosit această situație și s-a spus că românii nu vor 
să facă școală minorității maghiare. Sunt apariții în presă pe acest subiect. Ministerul 
Educației Naționale ar trebui să aibă un punct de vedere. Nu este normal să se soluționeze de 
la București această problemă, fără a ține cont de realitatea locală. Inițiativa nu ține cont de 
situația locală. Ce se întâmplă cu acea clădire, cu Liceul Unirea? Trebuie să se ajungă la un 
consens local. Nu se contestă dreptul de a avea învățământ confesional, dar trebuie să existe o 
responsabilitate și să fie făcute lucrurile cum trebuie. Nu se va face dreptate dacă se trece 
peste autoritățile locale, fără a fi cunoscute toate realitățile locale. Doamna deputat Lavinia-
Corina Cosma a specificat că susține, însă cu respectarea legii, și a propus amânarea 
dezbaterilor pentru a se da un vot în cunoștință de cauză, după analiza tuturor detaliilor.  

Domnul deputat Biro Zsolt Istvan a menționat că la acest moment în această școală, 
care a fost transferată la Babes Bolyai, învață 560 de elevi. Această situația a fost discutată de 
nenumărate ori și pe plan local și la minister. Toți factorii implicați s-au pronunțat pentru 
existența acestei școli.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de faptul că, în primăvara acestui an, a 
fost la Comisie un grup de părinți care a depus și un memoriu referitor la acest liceu. S-a 
încercat să se rezolve situația la nivel interinstituțional, dar, datorită unor gafe comune care s-
au făcut la nivel local, nu s-a reușit soluționarea. În consiliul local s-a votat în unanimitate. 
Procedura la nivel local a fost viciată de persoanele care lucrează în primărie. În această 
Comisie s-a votat textul de act normativ pentru deblocarea situației de la Târgu Mureș. În 
legea educației este precizat că, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu realizează 
în timp util rețeaua școlară, ministrul, prin ordin de ministru, poate să realizeze rețeaua locală. 
Din păcate, termenul la nivelul ministerului a fost depășit și nu s-a mai putut emite ordin de 
ministru. În cadrul inițiativei privind liceele agricole s-a inclus un amendament prin care să se 
stabilească posibilitatea înființării prin lege. Inițiativa a fost adoptată cu majoritate de voturi și 
în această Comisie și în Plenul Camerei Deputaților, dar și în plenul Senatului. Nu se poate 
continua cu un viciu de procedură la nivel local. Domnul vicepreședinte Szabo Odon a 
subliniat că prima Cameră este Camera Deputaților, iar Senatul este decizional. În acest 
moment, se poate da un mesaj că și Parlamentul dorește rezolvarea situației. Astfel, se dă 
posibilitatea Senatului să îl dezbată în sesiunea imediat următoare. Dacă se va reuși 
soluționarea la nivel local până se va finaliza procedura parlamentară, se va respinge la acel 
moment inițiativa. A existat o promisiune fermă a României în acest sens în momentul în care 
țara noastră a fost susținută pentru a accede într-un for economic. Este normal ca cei peste 500 
de copii să aibă posibilitatea să beneficieze de această instituție. Domnul vicepreședinte Szabo 
Odon a insistat să se dea un raport favorabil.  

Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a specificat că argumentul prin care s-a 
specificat că un funcționar din primăria Târgu Mureș nu este competent nu este un argument 
suficient pentru a se da o lege. Totodată, doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a menționat 
că nu este împotriva înființării acestui liceu, chiar susține învățământul confesional, dar să se 
aștepte un punct de vedere de la minister.  

Domnul deputat Anton Anton a afirmat ferm că România nu a cerut sprijinul Ungariei 
pentru a accede la OCDE, ci Ungaria a spus clar că nu sprijină România, pentru că nu s-a 
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soluționat situația liceului. Domnul deputat Anton Anton a susținut propunerea de amânare a 
dezbaterilor în așteptarea unui punct de vedere formulat de Guvernul României. Nu este bine 
să fie acuzată Comisia că a forțat ceva. Toți membrii Comisiei susțin soluționarea problemei. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că nu s-a primit un punct de vedere clar 
al ministerului, Comisia susține interesul elevului și dorește evitarea discriminării de orice fel, 
dar sunt suficiente contraargumente pentru a analiza situația mai profund. Doamna președinte 
Camelia Gavrilă a solicitat punct de vedere scris al ministerului până la ședința de săptămâna 
următoare când se vor relua dezbaterile pe această inițiativă.     

Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost adoptată cu 19 voturi 
pentru și 3 voturi împotrivă. 
 
          În zilele de miercuri, 06 decembrie și joi, 07 decembrie 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 

 
 
 


