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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați  din totalul de 26 membri, fiind 
absenți 3 deputați: 

- Szabo Odon – Grupul parlamentar UDMR 
- Cîmpeanu Sorin Mihai – neafiliat 
- Tîlvăr Angel – Grupul parlamentar al PSD 

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

- Teiu  Păunescu – secretar de stat 
- Tania Grigore – director 
- Carmen Baciu – consilier. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

I. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 

I. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru 
învățământul superior. COM (2017) 247. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. Termen: 21 septembrie 2017. 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea școlilor și calitatea 
excelentă a predării pentru un început bun în viață. COM (2017) 248. Document 
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 21 septembrie 
2017. 
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3. Propunere de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului 
profesional al absolvenților. COM (2017) 249. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 21 septembrie 2017. 

II. DIVERSE 
II. Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

 
RAPORT 

1. Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 19 septembrie 2017. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

 
 

I. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 

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.  

 
 Dezbaterile au început cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă 
agendă a UE pentru învățământul superior. COM (2017) 247.  
 Referitor la conţinutul Comunicării, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a 
subliniat următoarele:  

- sistemele eficace de educație și de formare sunt fundamentale pentru societăți 
echitabile, deschise și democratice, precum și pentru o creștere economică și o ocupare 
durabilă a forței de muncă, educația și competențele fiind o prioritate pentru cooperarea 
europeană. 
 - învățământul superior joacă un rol important, de perspectivă pentru formarea  
specialiștilor cu înaltă calificare. Cererea de persoane înalt calificate și implicate din punct 
de vedere social este în creștere și în continuă schimbare. Până în 2025 se preconizează că 
jumătate din toate locurile de muncă vor necesita calificări de nivel înalt.  
 - fără instituțiile de învățământ superior și sistemele eficiente în educație, cercetare și 
inovare, Europa nu poate răspunde provocărilor sociale din secolul XXI. Reforma 
învățământului superior este responsabilitatea statelor membre și face parte din eforturile lor 
de a dezvolta o educație și o formare de nivel mondial și de calitate.  
 - sistemele de învățământ superior ale statele membre ale UE se confruntă cu 
provocări precum: o necorelare între competențele de care are nevoie Europa, prin piața 
muncii, și competențele pe care le deține un absolvent; diviziuni sociale persistente și aflate 
în creștere; un decalaj în materie de inovare; diferitele componente ale sistemelor de 
învățământ superior nu colaborează întotdeauna în mod corespunzător. 
 - UE se concentrează asupra a patru priorități de acțiune, sprijinite prin următoarele 
activități: combaterea viitoarelor necorelări în materie de competențe și promovarea 
excelenței în formarea tinerilor și în dezvoltarea competențelor; consolidarea unor sisteme 
de învățământ superior favorabile incluziunii și inter-conectate; implicarea instituțiilor de 
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învățământ superior în activitatea de inovare; sprijinirea unor sisteme de învățământ 
superior eficace și eficiente. 

- studiile arată că există o cerere neonorată de absolvenți de studii superioare în 
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii, în profesiile medicale și în 
rândul cadrelor didactice. Programele pentru învățământul superior trebuie să fie bine 
concepute, concentrate asupra nevoilor de învățare ale studenților. Învățământul superior ar 
trebui să permită studenților să obțină competențe și experiențe prin activități bazate pe 
probleme din lumea reală, să includă învățarea la locul de muncă și, după caz, să ofere 
mobilitate internațională. Cooperarea cu angajatorii poate permite instituțiilor de învățământ 
superior să sporească relevanța propriilor programe de învățământ și să le pună în practică 
în mod eficace, precum și să crească oportunitățile studenților de a accesa învățarea de înaltă 
calitate la locul de muncă. În acest sens, Comisia: va demara o inițiativă europeană de 
monitorizare a parcursului profesional al absolvenților pentru a îmbunătăți 
cunoștințele la nivel național și al UE legate de modul în care aceștia progresează în 
carierele lor sau în învățământul complementar, pentru a sprijini orientarea profesională, 
conceperea programelor, strategia instituțională și elaborarea de politici; va lansa o coaliție 
STI(A)M, reunind diferite sectoare ale educației, angajatori din mediul de afaceri și 
din sectorul public, pentru a promova subiecte relevante, pentru a moderniza alte 
programe de învățământ; va sprijini stagiile profesionale ale studenților din cadrul 
Erasmus+, concentrându-se în special asupra competențelor digitale; va elabora și va 
prezenta un model de pregătire digitală pentru a ajuta instituțiile de învățământ 
superior, personalul acestora și studenții să pună în aplicare strategiile de învățare 
digitală și să exploateze potențialul tehnologiei moderne; va sprijini cadrele didactice din 
învățământul superior, candidații la învățământul doctoral și absolvenții de studii 
postdoctorale prin Erasmus+. 

- învățământul superior trebuie să fie favorabil incluziunii, deschis la talente din 
toate mediile, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să fie grupuri de învățare cu 
gândire civică, conectate la comunitățile proprii. Este necesară cooperarea sistematică dintre 
instituțiile de învățământ superior, școli și furnizorii de VET pentru a-i pregăti și orienta pe 
studenți pe baza talentelor lor. Sunt necesare opțiuni de studiu flexibile (cu jumătate de 
normă sau online) și recunoașterea la scară mai largă a studiilor anterioare pentru a spori 
accesibilitatea învățământului superior. Munca voluntară și în folosul comunității bine 
organizată poate fi o modalitate deosebit de eficace de a-i ajuta pe studenți să își dezvolte 
spiritul civic, integrarea socială, experiența practică mai extinsă și competențele. Instituțiile 
de învățământ superior ar trebui să fie implicate în dezvoltarea orașelor și regiunilor lor, 
contribuind la strategiile de dezvoltare, la sectoarele cooperării cu întreprinderile, la cel 
public și cel de voluntariat.  

- sunt esențiale studiile postuniversitare și formarea doctorală de înaltă calitate pentru 
a forma cercetători, dezvoltatori și „gestionari ai inovării”. Instituțiile de învățământ 
superior trebuie să-și alinieze oferta educațională la nevoile identificate în strategiile de 
specializare inteligentă, pentru a profita de oportunitățile de inovare în sectoarele prioritare 
și pentru a ajuta întreprinderile locale și alte organizații să înțeleagă și să adopte noi 
modalități de gândire. 

- Guvernele rămân principalii finanțatori ai învățământului superior în majoritatea 
statelor membre ale UE și, în toate situațiile, joacă un rol esențial în crearea de stimulente și 
în stabilirea de a obiective și de standarde de calitate pentru sistemul de învățământ superior 
în ansamblu. În scopul de a consolida și a ameliora colectarea de date concrete referitoare la 
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învățământul superior, Comisia va crea un centru de cunoaștere privind învățământul 
superior. 

-  programele UE în domeniul învățământului superior și al cercetării pun un mai 
mare accent pe cooperarea internațională, reflectând gama de cunoștințe de specialitate 
necesare pentru a rezolva probleme complexe la nivel mondial. 
 

Pe baza constatărilor și comentariilor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. 
Se consideră că preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România 
obiectivul general al acestei iniţiative fiind acela de a ajuta statele membre să asigure o 
educaţie de înaltă calitate şi favorabilă incluziunii pentru toţi tinerii, printr-o serie de măsuri 
concrete, astfel încât aceştia să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a 
participa pe deplin la viaţa societăţii, să fie în măsură să răspundă la noile oportunităţi şi 
provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de revoluţia tehnologică şi să îşi poată 
adapta educaţia la necesităţile pieţei muncii într-o societate dinamică, fluidă și marcată de 
evoluțiile noilor tehnologii.  

 
  Lucrările au continuat cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea 
școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață. COM (2017) 248. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat conţinutul Comunicării și a 
menționat următoarele:  
 - educația reprezintă punctul de plecare pentru o carieră profesională de succes și cea 
mai bună protecție împotriva șomajului și a sărăciei,  favorizând dezvoltarea personală și 
punând bazele unei cetățenii active. Educația de bună calitate stimulează cercetarea și 
dezvoltarea, inovarea și competitivitatea. 
 - școlile joacă un rol esențial în învățare și formarea unor competențe pe tot parcursul 
vieții și, prin urmare, este nevoie de acțiuni în vederea îmbunătățirii calității și performanței 
învățământului 

- aproape toate statele membre se confruntă cu o serie de provocări importante: există 
deficiențe în dezvoltarea competențelor la nivelul învățământului (insuficiente competențe 
în citire, matematică și științe; mulți tineri nu dețin competențe digitale adecvate; lipsa 
calificărilor formale; abandon școlar ridicat); învățământul nu își joacă întotdeauna pe 
deplin rolul de a promova corectitudinea și echitatea socială (rezultatele școlare depind în 
mare măsură de mediul socioeconomic al elevului); ritmul schimbărilor tehnologice și 
digitale afectează în mod profund economiile și societatea, iar școlile trebuie să răspundă 
mai bine acestei noi realități (mulți dintre elevii de astăzi vor ocupa mai târziu locuri de 
muncă care nu există în acest moment, iar dobândirea unui set fix de competențe sau 
cunoștințe nu mai este suficientă pentru tineri, deoarece ei trebuie să își consolideze 
rezistența la efort și studiu, flexibilitatea intelectuală și capacitatea de a se adapta la 
schimbări). 

- pentru abordarea acestor provocări este nevoie de reforme, iar soluțiile vor varia în 
funcție de specificul național, regional și local. Există trei domenii în care trebuie luate 
măsuri și în care sprijinul oferit la nivel european poate contribui la abordarea cu succes a 
provocărilor existente: dezvoltarea unor școli mai bune și mai favorabile incluziunii, 
sprijinirea cadrelor didactice și a directorilor de școli pentru ca aceștia să obțină o calitate 
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excelentă a predării, învățării și realizarea unei guvernanțe mai eficace, mai echitabile și mai 
eficiente a sistemelor de învățământ. 
 - pentru a completa acțiunile întreprinse de statele membre, Comisia: va intensifica 
cooperarea dintre școli prin facilitarea accesului la parteneriate școlare și la mobilitatea 
elevilor în cadrul programului Erasmus + și va contribui la optimizarea învățării digitale și 
interculturale prin promovarea participării la eTwinning; va elabora un instrument de 
autoevaluare a capacității digitale; va promova bunele practici în stabilirea de legături și 
dezvoltarea cooperării la nivelul UE între învățământul superior, cercetare, întreprinderi și 
școli și prin tratarea în mod eficace a disparităților de gen și a stereotipurilor legate de gen în 
STIM, prin intermediul programului Erasmus+; va sprijini realizarea de experimente în 
materie de politici privind dezvoltarea pedagogiilor multilingve și predarea în săli de clasă 
cu grad mare de diversitate, ca parte a programului de lucru Erasmus+ 2018. 
 - toți tinerii trebuie să aibă șansa de a-și dezvolta întregul spectru de competențe-
cheie. Acestea includ abilitatea de a citi și de a scrie, competențe în domeniul limbilor 
străine, competențe în matematică, științe, competențe digitale și de programare, precum și 
competențe civice și sociale, dar și competențe antreprenoriale și transversale, cum ar fi 
creativitatea și gândirea critică. 
 - este necesară o schimbare la nivelul școlilor cu privire la modul în care are loc 
învățarea ținând cont de faptul că stabilirea unei legături între învățare și experiența de viață 
dă naștere unor rezultate mai bune. Tehnologiile digitale pot sprijini comunicarea și 
cooperarea în cadrul școlilor și între școli și pot stimula participarea elevilor și a familiilor 
acestora la viața școlară.  
 - interacțiunea timpurie cu persoane care oferă orientare profesională, cu antreprenori 
și cadre didactice universitare îi ajută pe tineri să se pregătească pentru activitatea 
profesională viitoare și pentru studiile suplimentare, să-și descopere vocațiile și aptitudinile, 
să le coreleze cu oportunitățile din piața muncii. 
 - serviciile de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari pun bazele 
unui sistem de învățământ eficace și echitabil, care pregătește copiii pentru învățământul 
primar, sporește performanța academică la toate nivelurile viitoare și are un impact deosebit 
de benefic asupra copiilor proveniți din medii defavorizate și din familii de migranți. Din 
păcate,  participarea, accesibilitatea și calitatea la acest sistem preșcolar sunt distribuite 
inegal în interiorul statelor membre și între acestea (în 25 de state membre, cererea de 
servicii de îngrijire a copiilor preșcolari este mai mare decât oferta). 
 - experții din statele membre și Comisia Europeană au identificat împreună câteva 
principii legate de calitate și cinci domenii-cheie de acțiune: accesul, forța de muncă, 
programa, evaluarea și monitorizarea, guvernanța și finanțarea. 
 - Comisia va oferi orientări de politică privind carierele și dezvoltarea 
profesională ale cadrelor didactice și directorilor de școli, prin consolidarea învățării 
reciproce și prin conectarea acestei învățări reciproce la dialogul social european 
sectorial în domeniul educației și va crea rețele online pentru cadrele didactice aflate la 
început de carieră și mentorii acestora, cursuri online, schimburi de bune practici între 
furnizorii de cursuri de formare inițială a cadrelor didactice și un cadru de competențe 
digitale pentru a sprijini autoevaluarea și dezvoltarea cadrelor didactice.  
 - o scădere a prestigiului profesiei și lipsa de personal reprezintă provocări în multe 
state membre, acestea conducând la stagnarea calității învățământului. Îmbunătățirea 
selecției și a recrutării poate contribui la identificarea celor mai potriviți candidați pentru 
realizarea activității didactice și la aducerea în cadrul profesiei a unui spectru mai larg de 
experiențe. Salariul, statutul contractual și perspectivele clare de carieră sunt importante 
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pentru atractivitatea profesiei (în unele state membre, cadrele didactice câștigă adesea mult 
mai puțin decât media lucrătorilor cu studii superioare). 
 - activitatea de predare este o profesie pentru persoane care studiază pe tot parcursul 
carierei, iar pentru a îmbunătăți experiența de învățare a elevilor cadrele didactice trebuie să 
fie capabile și dispuse să lucreze și să învețe în echipe cu alte cadre didactice, în echipe 
școlare multiprofesionale și cu parteneri externi. 
 - o conducere eficientă a unităților de învățământ are un impact pozitiv asupra 
rezultatelor elevilor, asupra calității predării și asupra motivației personalului. Conducerea 
care are la bază o viziune împărtășită de personal, părinți și comunitatea locală este esențială 
în dezvoltarea și inovarea în școli.  Cu toate acestea, în unele state membre, posturile de 
conducere din unitățile de învățământ nu sunt considerate atractive, deoarece aduc cu sine 
sarcini legate atât de administrare, cât și de instruire. Recrutarea, pregătirea și dezvoltarea 
profesională a directorilor de școli reprezintă un factor esențial pentru îmbunătățirea 
performanțelor școlare.  Comisia va stabili un acord de sprijin tehnic, bazat pe cerere, în 
cooperare cu OCDE, pentru a oferi sprijin statelor membre care solicită asistență în mod 
voluntar, va propune un raport comun privind eficacitatea și eficiența cheltuielilor în 
învățământ, va elabora orientări direcționate pentru elaborarea de politici privind asigurarea 
calității prin consiliere între colegi  și învățare reciprocă. 
 - statele membre ale UE alocă un volum semnificativ de resurse pentru învățământ 
(în medie peste 3 % din PIB), buna utilizare a acestora fiind esențială pentru eficiența 
tuturor cheltuielilor publice ale unei țări. Nu se pot obține rezultate eficace în materie de 
educație sub un nivel minim de finanțare, fiind necesare investiții în infrastructură, inclusiv 
în infrastructura și conectivitatea digitală, precum și în capitalul uman.  
 - o tendință majoră a ultimilor ani a fost descentralizarea și creșterea autonomiei 
școlilor în ceea ce privește practicile școlare și organizarea sau utilizarea resurselor 
financiare, ceea ce le oferă acestora mai multe posibilități de a se adapta la nevoile lor 
specifice și la contextul local din care fac parte. Provocări comune pentru statele membre 
sunt: stabilirea obiectivelor și măsurarea progreselor înregistrate în sistemele de învățământ 
și în procesul de învățare al elevilor; conceperea de sisteme de asigurare a calității pentru 
sisteme de învățământ din ce în ce mai descentralizate și organizate pe mai multe niveluri; 
încurajarea dialogului și a unei culturi a încrederii între părțile interesate din domeniul 
educației și acordarea de prioritate resurselor umane și financiare. 
 - educația este unul dintre factorii care vor determina tot mai mult viitorul societăților 
și economiilor, motiv pentru care un summit pe tema educației planificat pentru începutul 
anului 2018, va aborda echitatea în educație și modul în care pot fi mai bine sprijinite 
grupurile dezavantajate. 
 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.  
 
 În continuare a fost luată în dezbatere Propunerea de Recomandare a Consiliului 
privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților. COM (2017) 249. 
 Referitor la conţinutul Comunicării doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a 
precizat următoarele:   

- obiectivul propunerii este de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor calitative și 
cantitative cu privire la parcursul profesional al absolvenților de învățământ terțiar și de 
învățământ profesional și tehnic (VET) după finalizarea educației și a formării profesionale. 
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Acestea îi ajută pe noii studenți să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la domeniul 
pe care să îl studieze, de personalul didactic și conducerea instituțională drept material de 
referință pentru conceperea cursurilor și de către autoritățile guvernamentale, pentru a lua 
decizii bine informate cu privire la modalitățile de a orienta sistemele de învățământ 
superior și de învățământ profesional și tehnic. 
 - în unele zone din UE, o pondere semnificativă a absolvenților de învățământ terțiar 
sunt șomeri sau lucrează în locuri de muncă pentru care sunt supracalificați. În alte țări, 
ratele de ocupare în rândul absolvenților recenți ai VET sunt ridicate, chiar depășindu-le pe 
cele din rândul absolvenților de învățământ terțiar. Totuși, în multe alte țări, ratele de 
ocupare echivalente pentru absolvenții VET sunt în mod semnificativ mai scăzute și sunt cu 
mult în urma ratelor de ocupare în rândul absolvenților de învățământ terțiar . 

- informațiile sunt esențiale pentru înțelegerea cauzelor problemelor privind 
capacitatea de inserție profesională a absolvenților și, totodată, a factorilor care determină 
succesul în anumite regiuni, sectoare economice sau în cazul absolvenților unui anumit tip 
de învățământ superior și ai anumitor domenii ale învățământului profesional și tehnic. 

- s-au constatat trei probleme principale în Europa: lipsa unor informații detaliate, 
sinergiile nerealizate și lipsa unor date comparabile, pentru care s-au stabilit obiective 
specifice: încurajarea inițierii dezvoltării sau a îmbunătățirii suplimentare a sistemelor de 
monitorizare a parcursului profesional al absolvenților; cooperarea sporită și a schimbului 
de bune practici între actorii naționali implicați în monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenților cu privire la punerea în aplicare a anchetelor și a sistemelor de monitorizare 
care vizează absolvenții; îmbunătățirea disponibilității informațiilor comparabile; coerența 
cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat. Informațiile sunt necesare pentru a 
îmbunătăți calitatea și relevanța educației studenților și pentru o mai bună gestionare a 
nevoilor actuale și viitoare de competențe sau a necorelării competențelor. 

- statele membre vor  raporta anual Comisiei date cu privire la activitățile lor de 
punere în aplicare și de evaluare a măsurilor prevăzute în recomandarea Consiliului, 
începând de la doi ani de la adoptarea acesteia; progresele, inclusiv orice problemă 
întâmpinată, vor fi monitorizate prin intermediul reuniunilor rețelei de experți. 

- statele membre trebuie să creeze sisteme de monitorizare a parcursului 
profesional al absolvenților care să includă: colectarea de date administrative 
relevante din bazele de date din domeniul educației, din domeniul fiscal și din cel al 
securității sociale; elaborarea de anchete longitudinale cu privire la absolvenți; 
posibilitatea de a asocia, pe o bază anonimizată, date din diferite surse. 

- statele membre trebuie să asigure diseminarea datelor în timp util, în mod 
regulat și pe scară largă, precum și valorificarea rezultatelor, având ca obiectiv:  
consolidarea orientării profesionale pentru potențialii studenți, pentru actualii 
studenți și pentru absolvenți; conceperea și actualizarea programelor de învățământ, 
pentru a îmbunătăți dobândirea de competențe relevante și capacitatea de inserție 
profesională; îmbunătățirea corelării competențelor, pentru a sprijini competitivitatea și 
inovarea la nivel local, regional și național;  planificarea pentru nevoile în materie de 
educație, sociale și în domeniul ocupării forței de muncă, aflate în continuă evoluție; 
contribuția la elaborarea de politici atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. 
 

Analizând aspectele prezentate în documentul Comunicării și cele din cadrul 
discuţiilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil 
promovării Comunicării. Se consideră că preluarea recomandărilor din Comunicare este de 
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interes pentru România, deoarece aceasta oferă șansa unor date concrete privind oferta 
educațională românească și nevoile pieței muncii din țara noastră. Totodată, o bună corelare 
a pieței muncii cu programele educaționale ar reduce exodul tinerilor către alte state 
europene, ar menține personalul înalt calificat în România și ar ajuta la creșterea economică.  
 
  II. Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 
 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
președintele  Comisiei pentru muncă și protecție socială.  

A fost luată în dezbatere Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (PLx. 
12/2017).  

Domnul președinte Adrian Solomon a precizat că au fost depuse amendamente de 
către Grupul parlamentar al PNL și de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pe care și 
le însușesc deputați care doresc din cele două Comisii. Acestea s-au dezbătut împreună cu 
propunerile formulate de Președinție în Cererea de reexaminare. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Adrian Solomon, Camelia Gavrilă, 
Raluca Turcan, Dumitru Oprea, Theodora Sotcan, Cristian-Gabriel Seidler, Anton Anton.  

În urma dezbaterii, raportul comun a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, cu amendamente admise și respinse. 

 
 
 

             
PREȘEDINTE 

 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 
 


