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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Tîlvăr Angel - Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Romanescu Cristinel - Grupul Parlamentar al PNL 
 - doamna deputat Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat Răzvan Prișcă– 
Grupul Parlamentar al PNL. 

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

- Valentin Iliescu - consilier. 
 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Marți, 30 mai 2017 

I. RAPORT 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 
627/2015. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie. 
Termen: 15 octombrie 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

II. AVIZ 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Plx. 
207/2017. Aviz. Termen: 06 iunie 2017.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 31 mai 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
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Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi 
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei. PLx. 627/2015. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea Institutului Național de 
Cercetare “Cantacuzino”, instituție publică de importanță strategică, în subordinea 
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prin reorganizarea Institutului 
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie “Cantacuzino”, care 
se desființează. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat faptul că reprezentanții Ministerului 
Sănătății nu sunt prezenți la ședința Comisiei noastre, deoarece aceștia participă la Comisia 
pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, unde se dezbate Legea salarizării 
unice pe domeniul sănătate. De asemenea, doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat 
că pentru acest proiect de lege trebuie elaborat un raport comun împreună cu Comisia pentru 
sănătate, drept urmare putem amâna dezbaterea pentru a discuta în ședință comună. 
 Reprezentantul Ministerului Cercetării și Inovării, domnul consilier Valentin Iliescu 
a considerat că este oportună și necesară prezența Ministerului Sănătății deoarece, prin 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 96/2016, Institutul Național de Cercetare 
“Cantacuzino” a trecut, încă de sfârșitul anului 2016, în coordonarea Ministerului Sănătății. 
Domnul consilier Valentin Iliescu a specificat faptul că era necesară o ordonanță de urgență 
deoarece, în anul 2015, Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie 
și Imunologie “Cantacuzino” se afla într-o situație complicată având în vedere că nu mai 
producea vaccinul antigripal. Institutul este deosebit de important și util, fiind unul de 
interes strategic național, așadar punctul de vedere al Ministerului Cercetării și Inovării este 
unul de susținere al proiectului de ordonanță.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a amintește de discuțiile din anul 2015 când s-a 
dezbătut pentru prima data acest proiect de ordonanță și când Institutului Național de 
Cercetare “Cantacuzino” se afla în subordinea Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 
Institutul a fost reorganizat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2015 și pus în 
coordonarea Ministerului Sănătății, ca urmare competența Ministerului Educației în 
domeniu a fost anulată.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit de amendamentul adoptat de Comisie 
în ședințele anterioare care se referea la faptul că, în cazul în care acest Institut trece de la 
Ministerul Sănătății la Ministerul Educației, transferul să se realizeze cu tot cu posturile 
aferente, astfel încât să se evite o restructurare a posturilor existente în Ministerul Educației. 
Domnul vicepreședinte a menționat că există o nouă ordonanță din 2016 prin care Institutul 
revine în subordinea Ministerului Sănătății, așadar propune ca variante de abordare 
respingerea acestui proiect, pe motivul că există altă ordonanță care a făcut loc celei inițiale, 
ori adoptarea ambelor ordonanțe.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat faptul că, datorită termenelor lungi de 
dezbatere a inițiativelor, există în acest moment o împletire de intervenții legislative care 
trebuiesc analizate împreună. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut amânarea proiectului având în 
vedere faptul ca Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 a transferat Institutul în 
subordinea Ministerului Sănătății, unde este în acest moment. Ordonanța de urgență a 
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Guvernului nr. 96/2016 a fost adoptată de Camera Deputaților și se află în discuție la Senat. 
Doamna vicepreședinte a considerat că nu este oportun să se aprobarea Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 23/2015 atâta timp cât exista altă ordonanță care o înlocuiește. 
 Doamna deputat Iurişniţi Cristina-Ionela a susținut amânarea dezbaterii proiectului 
de lege. 
 Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, amânarea dezbaterii 
proiectului de lege pentru două săptămâni. 
 
  În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea art.6 
alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România. Plx. 207/2017. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a propus amânarea dezbaterii acestui proiect, 
argumentând că s-a constituit un colectiv de lucru la nivelul Guvernului, format din 
reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Cercetării și Inovării, ai 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice 
“Gheorghe Ionescu Șișești” pentru a se găsi o formă potrivită de modificare a art.6 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013. 
 Domnul deputat Zisopol Gabriel a susținut propunerea domnului secretar de stat 
Petru Andea, și a subliniat că avizul Consiliului Legislativ este negativ.  
 Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, amânarea dezbaterii 
asupra propunerii legislative pentru două săptămâni. 
 
 

În ziua de miercuri, 31 mai 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 

 


