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SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 21, 22 și 23  martie  2017 

 
 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 21 martie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx. 258/2015. 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 290/2016. Raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Manageriale din România. Plx. 471/2016. Raport.  

4. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale. Plx. 146/2016. Raport comun 
cu Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru 
Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR. Plx. 351/2016. Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate și familie și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

II. AVIZE 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 

privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative. PLx. 157/2017.  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. PLx. 158/2017.  

III. DIVERSE 
Miercuri,  22 martie și joi, 23 martie 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. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de 
învățământ. Plx. 258/2015. 
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Propunerea legislativă stabileşte cadrul legal privind siguranţa în unităţile de 
învăţământ, fiind propusă spre abrogare actuala reglementare reprezentată de Legea 
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, ale cărei dispoziţii sunt 
preluate în mare parte. Inițiatorii doresc să reglementeze: adoptarea unor măsuri obligatorii 
la nivelul fiecărei instituții (plan de securitate, mijloace de alertă, împrejmuire); creșterea 
responsabilității unităților de poliție în cooperare directă cu reprezentanții școlilor și 
liceelor; existența unui sistem de management al vizitatorilor pentru a preveni accesul 
persoanelor neautorizate în incinta unităților;  includerea activităților extracurriculare în 
planul de securitate; răspunderea solidară a managementului instituției pentru prejudiciile 
suferite de elevii agresați.  
 Domnul Petru Andea, secretar de stat  în cadrul Ministerului Educației Naționale, a 
menționat că Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative și a arătat că Legea 
nr.35/2005 cuprinde suficiente prevederi privind siguranța în unitățile de învățământ, cu 
răspunderi pentru toți factorii interesați la nivel de oraș, comună etc. Prevederile din 
inițiativa legislativă fac parte din Regulamentul de ordine interioară a unităților de 
învățământ și nu este necesar ca acestea să se detalieze la nivel de lege.  Legislația actuală 
asigură siguranța în unitățile de învățământ. 
 Domnul Ion Bejan, inspector general poliție, Direcția Ordine Publică în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, a precizat că ministerul nu susține adoptarea. Astfel, a arătat 
că inițiativa legislativă nu respectă prevederile art.31 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. A apreciat ca suficient cadrul 
normativ în vigoare. Nu a fost de acord cu eliminarea prefectului din procesul de coordonare 
a sistemului cadru de asigurare a protecției școlare și înlocuirea acestuia cu structurile de 
poliție, în condițiile în care prefectul este reprezentantul Guvernului și garantul respectării 
legii. De asemenea, nu a fost de acord ca Regulamentul de ordinea interioară al unităților de 
învățământ să fie aprobat de structurile de poliție, deoarece între Ministerul Educației 
Naționale și Ministerul Afacerilor Interne nu există raporturi ierarhice de subordonare.  
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, în calitate de inițiator, a menționat că 
propunerea legislativă acoperă și clarifică anumite elemente omise din Legea nr.35/2007 și 
anume planul de securitate, mijloace de alertă, împrejmuirea unităților școlare, creșterea 
responsabilității unităților de poliție, îmbunătățirea sistemului de management al 
vizitatorilor și, de asemenea, introduce și purtarea unui semn distinctiv la decizia consiliului 
de administrație. A susținut adoptarea propunerii legislative. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a propus respingerea propunerii legislative și a 
arătată că prevederile acesteia sunt deja reglementate prin Legea nr.35/2007. Această 
inițiativă legislativă se referă la aspecte generale, iar prin adoptare se creează paralelism 
legislativ. Dacă se dorește completarea unor articole se poate face prin Regulamentul de 
ordine interioară al unităților școlare. 
 Doamna deputat Ionela Cristina Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar al USR 
susține respingerea propunerii legislative și a arătat că există reglementări legislative în 
domeniu, iar prin Regulamentul de ordine interioară al unităților școlare se pot rezolva 
probleme punctuale. 
 Domnul deputat Robert Turcescu a susținut respingerea propunerii legislative și a 
precizat că școlile din România sunt sigure. 
 Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 14 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă, din următoarele considerente: 

- prevederile propunerii legislative se regăsesc în actuala formă a Legii nr. 35/2007 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, ale cărei dispoziții sunt preluate în 
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mare parte, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de 
Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), document aprobat prin Ordinul Ministrului Educației 
Naționale nr. 5115/2014. Astfel, propunerea rămâne fără obiect și formulează redundant 
reglementări existente. 

- Ministerul Educației Naționale a elaborat o serie de documente strategice cu privire 
la problematica prevenirii și combaterii violenței și delicvenței juvenile din mediul școlar, 
care presupun o abordare integrată și care, în parteneriat cu alte instituții, sunt implementate 
la toate nivelurile - național, județean, local și, cu precădere, la nivelul unităților de 
învățământ. Printre aceste documente sunt: Strategia MECT privind reducerea fenomenului 
de violență în unitățile de învățământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/2007), 
Memorandumul privind aprobarea Planului național comun de acțiune – cadru pentru 
creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 
delicvenței juvenile în incintă și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 
(21.08.2013), Protocol de cooperare privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile 
în incintă și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între 
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul 
General al Poliției Române, care prevede activități ample, comune ale reprezentanților celor 
două instituții și ale structurilor din subordine.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 

din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 290/2016. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 5 din 

Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligativității în ceea ce privește portul 
uniformei școlare de către elevi.  

Domnul secretar de stat  Petru Andea a menționat că propunerea legislativă propune 
ca uniforma școlară să fie obligatorie. Inițiativa legislativă a fost dezbătută și în mandatul 
trecut, iar Consiliul Național al Elevilor a fost categoric împotriva acestei reglementări. De 
asemenea, a considerat nepotrivit crearea obligativității purtării uniformei prin lege, când 
decizia se poate lua prin consiliul de administrație, acolo unde este cazul. Guvernul nu 
susține adoptarea.   

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative, cu 17 
voturi pentru și 1 vot împotrivă, din următoarele considerente: 

- art. 5 alin. (1) din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ prevede deja stabilirea, pentru elevii fiecărei unităţi de învăţământ, a unui semn 
distinctiv, cum ar fi ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea, lăsând la decizia unității 
de învățământ ce fel de semn distinctiv alege, în funcție de necesități și posibilitățile 
financiare existente;  

-  în Expunerea de motive, inițiatorii fac trimitere în mod eronat la Legea 
învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
condițiile în care acest act normativ a fost abrogat expres de art. 361 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
 

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Manageriale din România. Plx. 471/2016. 

Domnul senator Marin Gheorghe, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă și a arătat că aceasta are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România (ASMR), ca for național, de 
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consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative ale științelor manageriale. 
ASMR este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă. 
Se dorește ca ASMR să fie continuatoarea în drepturi şi să preia tradiţiile ştiinţifice ale 
Institutului Român de Organizare a Muncii, înfiinţat în anul 1927 şi a Societăţii Academice 
de Management din România, înfiinţată în anul 2007. A precizat că nu este prevăzută 
finanțarea academiei de la bugetul de stat. 

Domnul secretar de stat  Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține adoptarea din 
următoarele considerente: științele manageriale se referă la foarte multe domenii de 
activitate fiind îngemănate cu domeniul economic, sănătate, agricultură, educație ș.a. În 
consecință, nu constituie un domeniu distinct pe baza căruia să se poată construi o academie 
de științe. În al doilea rând, propunerea diluează sistemul academic din România care are 
drept pilon principal Academia Română și un număr de academii de ramură care au tradiții 
încă din perioada interbelică. Obiectul de activitate al acestei academii se așeză în zona 
preocupărilor societății civile, de exemplu organizarea de simpozioane și conferințe. Chiar 
dacă nu se solicită finanțare din bani publici proiectul nu poate susținut.  
 Domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a 
precizat că ministerul nu susține. De-a lungul timpului au existat cazuri când alte academii 
nu au solicitat finanțare de la bugetul de stat la înființare, dar, ulterior, s-a modificat legea și 
au cerut finanțare. Impactul bugetar în toate aceste cazuri este mare.  
 Domnul deputat Dan Sorin Moldovan a fost de părere că, după înființarea acestei 
academii, se va cere și finanțare. De aceea, nu a susținut adoptarea. 
 Domnul deputat Robert Turcescu nu susține adoptarea și a arătat că în alte state 
aceste academii nu beneficiază de nimic de la stat. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative și a 
arătat că trebuie stopată extinderea de noi academii pe diferite domenii. A fost de părere ca 
este mult mai benefic ca, în cadrul Academiei Române, să se lărgească sfera de activitate.  
 Domnul deputat Radu Costin Vasilică a precizat că nu este de acord cu înființarea 
academiilor de ramură, dar nu este corect că unele au fost aprobate, altele nu. Este o 
discriminare evidentă și ar trebui ca nici o academie de ramură să nu aibă finanțare publică. 
A susținut adoptarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Robert Turcescu a solicitat precizări cu privire la suma alocată de la 
bugetul de stat pe anul 2017, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru 
funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, pentru a analiza finanțarea 
acordată academiilor înființate până în prezent. 
 Doamna deputat Lavinia-Corina Abu-Amra a susținut respingerea propunerii 
legislative și a considerat că ar trebui să se analizeze academiile de ramură care au fost 
înființate până acum. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva 
respingerii și 3 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- inițiativa legislativă nu conține un limbaj juridic consacrat, creează neconcordanțe 
între textele diferitelor articole și alineate, nu respectă normele și rigorile de redactare a 
actelor normative prevăzute în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată;  

- din punct de vedere științific, managementul este un domeniu multi-, inter- și trans-
disciplinar, ce nu are o delimitare ca obiect al cercetării științifice per se, care să justifice 
sau să fundamenteze oportunitatea creării unui for de consacrare sub forma Academiei de 
Științe Manageriale. Problematica managementului este conectată la aproape toate 
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domeniile economico-sociale, motiv pentru care au fost create numeroase asociații 
profesionale de management;  

-  prevederile inițiativei legislative copiază structurile organizatorice, ierarhice și 
funcționale ale Academiei Române și ale altor academii de ramură, creându-se imaginea 
imitării unei construcții instituționale preexistente;   

- atribuțiile formulate la art. 2 din propunerea legislativă sunt vagi și nu se înscriu în 
sfera interesului public. Deși prevederile legale în vigoare stabilesc faptul că instituțiile 
publice autonome se află, în mod obligatoriu, sub controlul sau coordonarea unei autorități 
publice, în textul inițiativei nu se menționează nimic în acest sens. În cazul persoanelor 
juridice, existența patrimoniului precede dobândirea personalității, iar în situația persoanelor 
juridice de drept public patrimoniul propriu este format din bunurile și drepturile cu care 
entitatea constituentă sau legea le dotează. Conform propunerii legislative, Academia de 
Științe Manageriale din România nu are patrimoniu inițial, rezultă așadar că sursele de 
finanțare și patrimoniul sunt exclusiv private. Astfel, prin atribuțiile, modul de organizare și 
funcționare, sursa de finanțare și patrimoniu, așa cum rezultă din textul propunerii, ASMR 
nu întrunește cerințele legale pentru a fi considerată ”instituţie de interes public, cu 
personalitate juridică de drept public, autonomă”, și, în consecință, nu poate să fie 
înființată, organizată și să i se stabilească funcționarea prin lege; 

- Institutul Român de Organizare a Muncii, înfiinţat în anul 1927, şi Societatea 
Academică de Management din România, înfiinţată în anul 2007, s-au constituit ca persoane 
juridice de drept privat, în condițiile dreptului comun, nu prin lege. Academia de Științe 
Manageriale din România, instituție juridică de drept public, nu poate să fie continuatoarea 
în drepturi şi să preia tradiţiile ştiinţifice ale unei asociații de drept privat. Totodată, 
Societatea Academică de Management din România nu a fost, până în prezent, desființată.  
 
 A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale. Plx. 146/2016. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea 
nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul acordării membrilor corespondenți ai 
Academiei de Științe Medicale a unei indemnizații lunare viagere în cuantum de 80% din 
salariul mediu pe economie. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea proiectului de Lege din următoarele considerente: 

- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea 
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, republicată,  şi ale art. 33 
din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia 
efectuat şi un studiu de impact. 

- prin modificarea propusă se creează o discrepanță salarială deosebit de mare între 
indemnizațiile acordate celorlalte academii de ramură, anume Academia Oamenilor de 
Știință din România și Academia de Științe Tehnice din România. 
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- neimpozitarea indemnizației membrilor acestei academii generează un tratament 
fiscal preferențial pentru membrii săi și discriminatoriu față de persoanele fizice ale căror 
venituri realizate sunt impozitate. Totodată, trebuie semnalat că veniturile neimpozabile sunt 
menționate în mod expres în legea fiscală în vigoare, respectiv Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR. Plx. 
351/2016. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie înfiinţarea Institutului 
Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INPSUR, ca for național, 
metodologic, de pregătire și consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative 
ale științelor implicate în pregătirea pentru situații de urgență din România. INPSUR este 
conceput ca o instituție de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă 
și se dorește a fi continuatorul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – 
SMURD.  

Domnul col. Benone Gabriel Duduc, șef direcție în cadrul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, a precizat că Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne și 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu susțin adoptarea propunerii legislative. 
Există un cadru de reglementare privitor la sistemul național de management și la 
organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Există mai 
multe reglementări legislative pe acest domeniu, iar inițiativa încalcă și prevederile de 
tehnică legislativă. Prin adoptarea acesteia, se vor crea dificultăți în desfășurarea 
activităților.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că propunerea legislativă este croită 
după înființarea academiilor de ramură și a arătat că ministerul nu susține adoptarea.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative: 

- în prezent sunt în vigoare o serie de acte normative prin care se reglementează 
organizarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, precum și 
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. În acest 
sens menționăm: Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind sistemul 
național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 
nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 
pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.363/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.94/2014 privind 
organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de 
urgență, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr.1490/2004 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările 
ulterioare. Propunerea legislativă nu respectă prevederile art. 16 din Legea nr. 24/2000 
potrivit cărora ”În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în 
mai multe articole sau alineate din același act normativ ori de două sau mai multe acte 
normative.”  

- potrivit legislației în vigoare, SMURD este o structură operativă integrată, a cărei 
activitate este reglementată de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și de 
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legislația în domeniu, ce ar putea fi grav afectate de o dispoziție ca cea prevăzută la art.1 
alin.(3) din propunere, potrivit căreia ”INPSUR este continuatoarea în drepturi și preia 
tradițiile SMURD”. Astfel, demersul legislativ nu va contribui la eficientizarea cadrului 
legal în domeniul situațiilor de urgență, ci, dimpotrivă, aplicarea acesteia va crea dificultăți 
și suprapuneri nejustificative de competențe. Așadar, nu se consideră necesară înființarea 
unui astfel de institut, atâta vreme cât atribuțiile acestuia se suprapun parțial cu cele ale 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), ale Departamentului pentru 
Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DSU - MAI) și ale altor 
instituții cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență. Din conținutul inițiativei nu reiese ce 
raporturi există între instituțiile cu competențe în domeniul situațiilor de urgență și 
INSPUR, având în vedere că atribuțiile acestuia se suprapun cu cele ale instituțiilor în 
discuție.  

- nu reiese în mod clar care este obiectul de activitate al Institutului care urmează să 
fie înființat. Atribuțiile prezentate în propunerea legislativă sunt foarte succinte și nu rezultă 
cum INPSUR se va implica în pregătirea pentru situații de urgență, fiind caracterizat ca un 
for și fiind constituit din diferite categorii de membri.  

- totodată, nu sunt precizate numărul de posturi, dacă aparatul de lucru va funcționa 
continuu sau vor exista întâlniri periodice și proiecte, categoriile de personal din care fac 
parte și nici limitele în care vor fi stabilite drepturile salariale. În prezent, salarizarea 
personalului din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare, se face 
potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și a legilor anuale de 
salarizare. Astfel, nu pot fi stabilite drepturile salariale ale personalului și nici indemnizațiile 
lunare pentru membri de onoare, membri titulari și membri corespondenți prin statutul 
propriu.  

- nu sunt precizate sursele de finanțare ale INPSUR și nici ce fel de ordonator de 
credite este conducătorul acestui institut. În acest sens, menționăm că SMURD funcționează 
în organigrama Inspectatului General pentru Situații de Urgență și nu are buget propriu. 
Activitatea SMURD este finanțată din bugetul de stat prin bugetul Ministrului Sănătății și 
Ministerul Afacerilor Interne, precum și din donații și sponsorizări.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 157/2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. PLx. 
158/2017.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
 La punctul Diverse, domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus înființarea unei 
subcomisii pentru  elaborarea unui pachet legislativ în domeniul educației fizice și sportului. 
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 Supusă votului, propunerea a fost respinsă  cu 7 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 1 
abținere. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 De la Ministerul Finanțelor Publice 

- Ghizdeanu Ion – secretar de stat 
- Doina Lica - șef serviciu 
- Mihaela Cristea – consilier 
De la Ministerul Afacerilor Interne 
- comisar-șef de poliție Răzvan Grecu - director general adjunct,  Direcţia Generală  

Financiară 
- comisar-şef de poliţie Bejan Ion - Direcția de Ordine Publică 

 - col. Duduc Benone Gabriel - șef direcție, Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență 

Inițiatori 
- Senator Marin Gheorghe. 

 
 La şedinţa Comisiei de marți 22 martie 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, Abu-Amra Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin 
Mihai, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel,  Todor Adrian, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați:  Cîtea Vasile, Turcan Raluca. 
 

 
În zilele de miercuri, 22 martie 2017 și joi, 23 martie 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, 22 martie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon. 
 
 La şedinţa Comisiei de joi, 23 martie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
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Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


