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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 ianuarie 2017 
Nr. 4c-9/17 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 04 și 05 ianuarie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 25 membri ai 
Comisiei, fiind absenți  2 deputați, după cum urmează:   
 - Moldovan Sorin-Dan - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Șerban Ciprian Constantin - Grupul Parlamentar al PSD.  
 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Miercuri, 04 ianuarie 2017 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
1. Audierea domnului Marius Alexandru Dunca - candidat la funcţia de ministru al 

tineretului și sportului. 
2. Audierea domnului Șerban Constantin Valeca - candidat pentru funcţia de ministru 

pentru cercetare şi inovare. 
3. Audierea domnului Pavel Năstase - candidat la funcţia de ministru al educaţiei 

naționale. 
 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna senator Ecaterina Andronescu, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. 

Doamna preşedinte prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul 
Marius Alexandru Dunca, candidat la funcţia de ministru al tineretului și sportului, să facă o 
scurtă prezentare a Programului de Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în 
această calitate.     
 Domnul Marius Alexandru a prezentat principalele obiective propuse în Programul 
de Guvernare. 

S-a continuat cu dezbateri, iar senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii au 
pus întrebări la care domnul Marius Alexandru Dunca a răspuns. 
 În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează 
favorabil candidatura domnului Marius Alexandru Dunca la funcţia de ministru al 
tineretului și sportului cu 22 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.  
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În continuare, doamna preşedinte prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat 
pe domnul Șerban Constantin Valeca, candidat pentru funcţia de ministru pentru cercetare şi 
inovare, să facă o scurtă prezentare a principalelor obiective propuse în Programul de 
Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte. 
 Domnul ministru desemnat Șerban Constantin Valeca a prezentat principalele 
obiective propuse în Programul de Guvernare. 
 În continuare au avut loc dezbateri, iar senatorii şi deputaţii au pus întrebări la care 
domnul Șerban Constantin Valeca a răspuns.  
 În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează 
favorabil candidatura domnului Șerban Constantin Valeca la funcţia de ministru pentru 
cercetare şi inovare  cu 21 de voturi pentru și 13 voturi împotrivă.  
 

Doamna preşedinte prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul 
Pavel Năstase, candidat la funcţia de ministru al educaţiei naționale, să facă o scurtă 
prezentare a principalelor obiective propuse în Programul de Guvernare. 
 Domnul ministru desemnat Pavel Năstase a prezentat principalele obiective propuse 
în Programul de Guvernare. 
 În continuare au avut loc dezbateri, iar senatorii şi deputaţii au pus întrebări la care 
domnul Pavel Năstase a răspuns.  

În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează 
favorabil candidatura domnului Pavel Năstase la funcţia de ministru al educaţiei naționale 
cu 22 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă.  
 La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori și deputați: Ecaterina Andronescu, 
Camelia Gavrilă, Ion Hadîrcă, Remus Mihai-Goțiu, Mara Mareș, Romeo Florin Nicoară, 
Robert Nicolae Turcescu, Lavinia Corina Abu-Amra, Cristinel Romanescu, Szabo Odon, 
Mihai Sorin Cîmpeanu, Novak Csaba-Zoltan, Raluca Turcan, Vlad Alexandrescu, Biro 
Zsolt, Florica Cherecheș, Mihnea-Cosmin Costoiu, Cristina-Ionela Iurișniți, Dan Răzvan 
Rădulescu. 
 

Joi, 05 ianuarie 2017 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 25 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:   
 - Moldovan Sorin-Dan - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Șerban Ciprian Constantin - Grupul Parlamentar al PSD. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați: 
 De la Ministerul Finanțelor Publice 

- Biriș Nicolae – director. 
 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
AVIZE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii 
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.  

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în 
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învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz. 
Termen: 21 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016. Aviz. Termen: 6 octombrie 2016.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. PLx. 425/2016. Aviz. Termen: 
14 octombrie 2016.  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 
pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră. Plx. 477/2016. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 02 noiembrie 
2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele 
Comisiei, care în deschidere a precizat că proiectele de lege care se află pe ordinea de zi 
sunt din legislatura precedentă. Astfel, în urma analizei, unele proiectele de lege se pot 
dezbate, dar pentru altele va trebui să se solicite puncte de vedere de la Guvernul actual, 
deoarece sunt implicații bugetare și legislative. 
 În continuare, se revine la dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei, care a fost prezentat în ședința anterioară. 
 În urma dezbaterii, cu amendamentul propus de doamna președinte Camelia Gavrilă, 
Regulamentului a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a informat membrii Comisiei că, în ședința de 
Birou, s-a luat în discuție cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Comisiei. În 
urma dezbaterilor, s-a stabilit ca cvorumul de ședință să fie de 13 deputați.  
 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus introducerea pe ordinea de zi a Plx 
449/2016 și Plx 368/2016, proiecte de lege care au devenit deja legi la sfârșitul anului 2016. 
 Ordinea de zi, cu modificarea propusă, a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Programului 
Naţional "Creşe pentru copiii României". PLx. 294/2016. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a propus să se solicite un punct de vedere al 
actualului Guvern referitor la proiectul de lege. 
 În urma dezbaterii, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, s-a aprobat amânarea 
până la prezentarea unui punct de vedere al noului Guvern.  
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Mihaela Huncă, 
Florica Cherecheș, Szabo Odon, Robert Nicolae Turcescu, Dragoș Gabriel Zisopol, Angel 
Tîlvăr. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. 
 Domnul Constantin Biriș, director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a 
precizat că ministerul nu susține promovarea proiectului de lege și a arătat că se depășește 
plafonul bugetului general consolidat.  
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 Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului eliberarea unui aviz negativ 
asupra proiectului de lege, care a fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus să se solicite noului Guvern puncte de 
vedere pentru toate proiectele de lege cu care Comisia a fost sesizată pe fond, aflate în 
portofoliu. 
 
 Lucrările au continuat cu punctele 4 și 5 de pe ordine de zi: proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră (PLx. 425/2016) și proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx. 477/2016).  
 Domnișoara consilier Ioana Mînzu a precizat că ambele proiecte au același obiect de 
reglementare,  PLx. 425/2016 fiind o inițiativă legislativă unui grup de senatori și deputați, 
în timp ce Plx. 477/2016 este inițiativa Guvernului. Comisia pentru transporturi, comisie 
sesizată în fond cu cele două proiecte de lege, a întocmit raport de adoptare asupra Plx. 
477/2016, acesta fiind înscris din data de 27 decembrie 2016 pe ordine de zi a Plenului 
Camerei Deputaților. Totodată, Plx. 477/2016 este mult mai cuprinzător, având printre 
prevederile sale și pe cele din PLx. 425/2016. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului PLx. 425/2016 care a primit 
aviz negativ, cu unanimitatea voturilor celor prezenți. PLx. 477/2016 a fost avizat 
favorabil cu 15 voturi pentru și 1 abținere.  
 
 Referitor la cele două proiecte de lege nou introduse pe ordine de zi, Plx 449/2016 și 
Plx 368/2016, având în vedere că membrii Comisiei nu au analizat în totalitate conținutul 
lor, s-a decis să fie amânate pentru ședința viitoare.  
 
 

 
PREȘEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


