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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 26 membri ai 
Comisiei,  fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 

- Cîmpeanu  Sorin Mihai – Neafiliat 
- Cosma Lavinia Corina – Grupul parlamentar USR 
- Mareș Mara – Grupul parlamentar PNL 
- Rădulescu Dan Răzvan – Grupul parlamentar PNL 
- Turcan Raluca – Grupul parlamentar PNL 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Lucia Sărbușcă - director  
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 

- Valentin Adrian Iliescu – consilier ministru 
De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Carmen Mitrea – director general 
- Rodica Grecu – consilier 
De la Universitatea ADVENTUS din Cernica 
- Conf.univ.dr. Roxana Paraschiv – rector, Institutul Tehnologic Adventus Cernica 
- Conf.univ.dr. Brîndușa Covaci. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Miercuri, 11 octombrie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 247/2017.  

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica. PLx 
236/2017.  

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " 
Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor. Plx. 263/2017.  

II. AVIZ 
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Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, 
judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov. PLx. 313/2017.  

III. DIVERSE 
Joi, 12 octombrie 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.  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
În deschiderea ședinței, la punctul Diverse,  doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă 

a propus, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 (PL-x nr. 274/2017), constituirea unei subcomisii de lucru, după cum urmează: 
Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Meiroșu Marilena-Emilia, Huncă Mihaela, Romanescu 
Cristian, Moldovan Sorin Dan, Iurișniți Cristina Ionela, Szabo Odon, Turcescu Robert 
Nicolae. Domnul deputat Cîtea Vasile este coordonatorul subcomisiei. Calendar orientativ:  
până pe 19 octombrie se fac dezbateri în subcomisie, urmând dezbaterea în comisie pe 24 
octombrie 2017.  

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată constituirea și componența 
subcomisiei de lucru.  

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din 

domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
judeţul Ilfov. PLx. 313/2017.  

Domnul consilier Valentin Iliescu  a precizat că există avizele favorabile ale tuturor 
instituțiilor implicate, iar inițiativa este una benefică și necesară pentru cercetarea 
românească. A propus amendarea art. 4, în sensul înlocuirii Ministerului Educației 
Naționale cu Ministerul Cercetării și Inovării, având în vedere competențele fiecăruia, 
precum și completarea ultimei coloane a anexei astfel încât să fie trecută sintagma ”parțial” 
deoarece nu se face transferul decât a unei părți din terenul existent.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
eliberarea unui aviz favorabil cu amendamente. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 247/2017.  
Propunerea legislativă vizează modificarea prevederilor art. 105 alin. (1) și art. 107 

alin. (1) din Legea educaţiei naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru asigurarea cadrului legislativ unitar prin care să existe posibilitatea acordării 
finanțării complementare și suplimentare tuturor unităților de învățământ preuniversitar, 
inclusiv celor particulare acreditate și confesionale acreditate. 

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

- conform prevederilor art. 105 și art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că unităţile de învăţământ 
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particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional 
aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre cele două forme de 
proprietate, finanțarea complementară nu se poate realiza pentru anumite categorii de 
cheltuieli pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional;  

- inițiativa legislativă nu cuprinde prevederi referitoare la criteriile de acordare a 
finanțării și măsurile de control ulterioare astfel încât să se asigure un tratament 
nediscriminatoriu între formele de învățământ; 

- 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 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 şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de impact. 

 
În continuare a urmat dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

Adventus din Cernica. PLx 236/2017.  
Doamna director Lucia Sărbușcă a precizat că Ministerul Educației Naționale susține 

proiectul de act normativ. Prin aprobarea legii de înființare, Institutul Teologic Adeventist 
nu mai este o fundație non-profit, ci devine o universitate de sine stătătoare, cu personalitate 
juridică, care funcționează cu finanțare și patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea 
Adventus din Cernica. Prin proiectul de act normativ de înființare a Universității Adventus 
din Cernica, aceasta devine o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept 
privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ. 

Doamna rector Roxana Paraschiv a precizat că Institutul Teologic Adventist 
funcționează din anul 1992. În anul 2015, ARACIS a avizat propunerea de acreditare.  Din 
anul 2016 s-a schimbat denumirea instituției în Universitatea Adventus din Cernica, cu 
următoarele programe de studii acreditate: Teologie adventistă pastorală, Asistență socială, 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar cu predarea în limba română.  

Doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că trebuie stabilită foarte clar 
adresa institutului având în vedere că în textul legii, la art. 1, este prevăzută Șos. Decebal, 
iar în anexă Str. Decebal. 

Doamna rector Roxana Paraschiv a precizat  că este vorba de Șos. Decebal, iar în 
acest sens a adus și un act doveditor de la primărie.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Florica Cherecheș, 
Robert Nicolae Turcescu. 

 
Dezbaterile au continuat cu propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de 

Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului 
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Plx. 263/2017.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea Băncii de Resurse 
Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central 
pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor. 
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Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că punctul de vedere al Guvernului 
este negativ. Totodată, a specificat faptul că prin Hotărârea de Guvern nr. 371/1990 a fost 
înființată Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, ca unitate cu personalitate juridică. 
De asemenea, în acest moment este în dezbatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului 
privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin 
divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului 
Săditor, modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului 
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin 
absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu 
modificările ulterioare. Conform proiectului, Banca de Resurse Genetice Vegetale devine 
instituție de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.  

Doamna director general Carmen Mitrea a precizat că Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nu susține adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, respingerea 
propunerii legislative., din următoarele considerente:  

- această soluție legislativă este deja prevăzută în legislația în vigoare, fiind 
reglementată prin art. 54 lin. (19) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: prin derogare de la prevederile Legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările 
ulterioare, se înfiinţează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava "Mihai Cristea", ca 
instituţie de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, prin divizarea 
Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Potrivit 
prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 
reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai 
multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de 
trimitere. Pe cale de consecință, art. 1 din proiect ar institui un paralelism în reglementare;  

- soluțiile legislative propuse prin inițiativă vizează aspecte ce țin de organizarea 
uneia dintre instituțiile la care se face referire la art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 
Conform art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011, reorganizarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 45/2009 […] se face de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" pentru anexele nr. 1-3 şi 5, şi la propunerea Agenţiei Domeniilor Statului, 
pentru anexa nr. 6, iar pentru anexa nr. 4, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de Academia Română, după 
caz. Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava se regăsește în Anexa nr. 
2 la poziția nr. 13. Comparând textul Legii nr. 72/2011 cu textului inițiativei, se constată o 
necorelare a dispozițiilor din cuprinsul a două acte normative cu aceeași forță juridică. În 
momentul de față, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este în avizare proiectul 
de hotărâre a Guvernului privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai 
Cristea” Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor 
și a Materialului Săditor, modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca 
urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi pentru 
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare. Proiectul de hotărâre a fost lansat în 
dezbatere publică la data de 25 iulie 2017. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anton Anton, Szabo Odon.  
 
În ziua de joi, 12 octombrie 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 

 


