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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 septembrie 2017 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 19 septembrie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.307/2013 
pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 
octombrie 2010. Plx. 268/2017. Raport. Termen: 19 septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 
acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale. PLx. 242/2017. Raport. Termen: 05 septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind 

instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate. PLx 264/2017. Aviz. Termen: 12 
septembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 20 septembrie 2017 și joi, 21 septembrie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
 

Marți, 19 septembrie 2017 
 

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.  

În deschiderea ședinței doamna președinte Camelia Gavrilă a anunțat că săptămâna 
viitoare, marți, 26 septembrie 2017 se va lua în dezbatere Cererea de reexaminare a Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi 
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completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 11/2017). La dezbateri vor fi invitați și 
reprezentanți ai Camerei de Comerț Româno-Germane și ai Programului România 
Meseriașă - inițiativa OMV Petrom, care au transmis puncte de vedere și propuneri de 
modificare. Miercuri, 27 septembrie 2017, va avea loc întâlnirea cu domnul Liviu Pop, 
Ministrul Educației Naționale, tematica dezbaterii vizând învățământul preuniversitar. 
Dezbaterea privind învățământul superior și ARACIS urmează să se realizeze într-o altă 
ședință. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 

din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea 
unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. Plx. 268/2017. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege are 
obiect de reglementare modificarea și completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru 
ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în 
domeniul antiprotonilor și ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. La 
momentul semnării Convenției, costurile au fost estimate la 1.027 milioane euro, la care se 
adaugă costurile legate de locație în valoare de 95 milioane euro, suportate doar de 
Germania. Contribuția României a fost inițial de 11,87 milioane euro, raportată la prețurile 
din anul 2005, eșalonată până în anul 2017. Realizarea Centrului FAIR a întâmpinat 
dificultăți serioase în activitățile de pregătire și construcție, riscuri de implementare a 
proiectului de execuție, iar în urma evaluării realizate de conducerea FAIR s-a ajuns la 
concluzia că valoare și eșalonarea inițială nu au fost corect și realist stabilite. Din aceste 
considerente, s-a stabilit un nou calendar și o actualizare a costurilor. Prezentul proiect de 
lege majorează contribuția României la 14,77 milioane de euro, prelungind perioada 
efectuării plății până în anul 2022. Suplimentarea contribuției României în valoare totală de 
2,9 milioane euro permite păstrarea procentului de acțiuni deținute de România. Totodată, 
având în vedere domeniul de activitate al ministerelor și obiectul Convenției, se schimbă 
denumirea autorității statului român desemnată să reprezinte România în Convenție, fiind 
înlocuit Ministerul Educației Naționale cu Ministerul Cercetării și Inovării. 
 Domnul consilier Valentin Iliescu a menționat că Centrul FAIR este printre cele mai 
mari proiecte cu acceleratoare din lume pentru științe fundamentale și aplicate. Centrul 
FAIR va deschide oportunități de cercetare fără precedent în domeniul fizicii hadronice, 
nucleare, atomice și plasmei, precum și unui număr mare de domenii de cercetare aplicată. 
Prin semnarea Convenției cu privire la constituirea și exploatarea Centrului FAIR, România 
a devenit în anul 2010, stat fondator alături de Finlanda, Franța, Germania, India, Polonia, 
Federația Rusă, Slovenia și Suedia. Marea Britanie a devenit partener asociat la realizarea 
acestui proiect. Acest proiect este un semn de recunoaștere a valorii cercetării românești și a 
susținut adoptarea lui.                                                                                                                                                            
 Domnul deputat Anton Anton a subliniat faptul că acesta este primul proiect 
internațional la care România participă în calitate de co-proprietar, iar în acest mod 
România a intrat în circuitul internațional al marilor proiecte. A propus adoptarea 
proiectului de lege. 
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului. 
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 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 
olimpiadele şcolare internaţionale. PLx. 242/2017. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege are ca 
obiect modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit 
olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, în sensul 
actualizării cadrului normativ existent privind stimularea excelenței în învățământul 
preuniversitar prin acordarea de burse de merit olimpic internațional elevilor premiați la 
olimpiadele școlare internaționale. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Guvernul și Ministerul susțin 
forma inițială a proiectului, nu forma adoptată de Senat.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că subcomisia de lucru constituită din 
reprezentanți ai tuturor partidelor au convenit asupra unui amendament pe care l-a prezentat 
membrilor Comisiei. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a considerat inițiativa legislativă foarte bună și a 
propus adoptarea acesteia. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut propunerea de adoptare a 
proiectul de lege.  
 Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că Grupul parlamentar al PNL propune un 
amendament care cuprinde motivația financiară pentru profesorii care pregătesc olimpicii 
internaționali, diferențierea între elevi și studenți, includea și a mențiunilor. Motivația 
financiară a cadrelor didactice nu trebuie să fie cu o sumă fixă, ci diferențiată în funcție de 
premiile primite. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus aprobarea amendamentului prezentat 
de subcomisia de lucru și adoptarea proiectului de Lege.  
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrebat dacă Ministerul Educației a făcut o 
analiză a impactului financiar privind plata cadrelor didactice. 
 Supus votului, amendamentul prezentat de subcomisie a fost adoptat cu 15 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât cu 12 voturi pentru și 6 abțineri, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege.  
 
 Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate. PLx 264/2017. 
 Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a prezentat proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura instituţională 
actuală şi instituirea de norme legale suplimentare în ceea ce priveşte procedura de 
înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare. Totodată, proiectul de 
act normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile abilitate a obligaţiei de a lua măsuri 
menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de 
comunitate şi de a consolida coeziunea acestor comunităţi, prin organizarea de proiecte şi 
programe cu caracter cultural, educativ şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a 
tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. 
  Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat dacă personalul care va lucra 
în aceste centre va fi asimilat personalului diplomatic. 
 Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a menționat că acest personal va avea 
dublă subordonare, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor 
Externe, și va fi asimilat personalului diplomatic. 
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 Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a dorit să știe dacă în aceste 
centre se vor putea organiza și cursuri de limba română, pentru ca la întoarcerea în țară, 
copii și tinerii să poată fi integrați mai ușor în școli și pe piața muncii.   
 Doamna deputat Cristina Iurișniți a întrebat dacă s-a făcut o statistică cu privire la 
aceste centre și dacă se știe numărul lor. 
 Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a precizat că se pot organiza cursuri de 
limbă română în centrele înființate. Totodată, a precizat că nu se știe numărul centrelor ce 
vor fi înființate deoarece acest lucru depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege: 
unde sunt îndeplinite condițiile, se pot înființa.   
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 15 voturi pentru și 1 abținere, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 

  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat. 
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 

- Valentin Adrian Iliescu - consilier  
De la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
- Veaceslav Șaramet – secretar de stat. 

  
 
 La şedinţa Comisiei de marți, 19 septembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  
Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Tîlvăr 
Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
  
 În zilele de miercuri, 20 septembrie și joi, 21 septembrie 2017, lucrările Comisiei 
au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei.                    
 
  În ziua de miercuri, 20 septembrie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.              
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 20 septembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon- vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin 
Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Gavrilă Camelia. 
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 În ziua de joi, 21 septembrie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                    
 La şedinţa Comisiei de joi, 21 septembrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, 
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin,  Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin 
Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat următorii deputați: Szabo Odon.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 


