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SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 15, 16 şi 17 octombrie  2013 

 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 15 octombrie 2013 
AVIZ 

 1. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 3 şi a anexelor nr. 3.30, 
respectiv 8.11 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 şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare. Plx. 362/2013. Aviz.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. PLx. 342/2013. Aviz. Termen: 10 octombrie 
2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, 
precum şi a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru 
abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera 
de stat a României. PLx. 343/2013. Aviz. Termen: 14 octombrie 2013. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 

RAPOARTE 
4. Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 

2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011. Plx. 
283/2013. Raport.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011-Legea 
Educaţiei Naţionale. Plx. 303/2013. Raport. Termen: 21 octombrie 2013.  

6. Propunere legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din Legea 
Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. Plx. 304/2013.  

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 305/2013.  

Miercuri, 16 octombrie 2013 şi  joi, 17 octombrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 15 octombrie 2013 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ştefan Alexandru Băişanu, 
vicepreşedintele Comisiei.  

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
Dezbaterile au început cu propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 3 şi a 

anexelor nr. 3.30, respectiv 8.11 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 şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plx. 362/2013.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea anexei nr. 3 şi a anexelor nr. 3.30, respectiv 8.11 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 şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea corectării neconcordanţelor existente între anexele 3.30 şi  8.11, precum şi a 
soluţionării cererilor privind retrocedarea unor suprafeţe de teren către persoanele 
îndreptăţite. 

A subliniat că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Guvernul nu susţin aprobarea 
propunerii legislative.  

În urma dezbaterii Comisia, cu 15 voturi pentru respingere şi 3 abţineri, a hotărât să 
emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate.  La dezbateri au luat cuvântul 
următorii deputaţi Anghel Stanciu, Radu Zlati, Petru Andea, Szabo Odon, care au susţinut 
respingerea propunerii legislative. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. PLx. 342/2013.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat proiectul de lege şi a susţinut 

aprobarea acestuia. Prin acesta se propune instituirea unui mecanism de finanţare flexibil 
astfel încât sumele obţinute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră să poată fi utilizate pentru proiecte urgente. Astfel, din sumele obţinute în urma 
scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se aprobă alocarea 
sumei de 76.000 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru 
dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural cu microbuze şcolare 16+ 1 locuri. 

Domnul deputat Szabo Odon  a propus un amendament  la articolul 122, şi anume 
„pentru anul 2014, în vederea transportării elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
în limita bugetului aprobat, vor fi achiziţionate şi autobuze şi autocare şcolare.” 
Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor, comisia, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, a 
hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat, cu amendamentul din 
Anexă. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Staniu, Petru Andea, Szabo 
Odon, Radu Zlati, Traian Dobrinescu, Ion Eparu, Raluca Turcan.   

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, 
precum şi a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru 
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abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera 
de stat a României. PLx. 343/2013.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a susţinut aprobarea acestuia. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, a 

hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. La dezbateri au luat 
cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Radu Zlati. 

 
Următoarele puncte din ordinea de zi au font amânate pentru săptămâna viitoare 

deoarece iniţiatorii nu au fost prezenţi.  
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Constantin Enăcheoiu – director general, Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Ştiinţifică. 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca – secretar 
- Ardeleanu Sanda-Maria 
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina 
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica 
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan  
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel 
- Szabó Ödön   
- Iacoban Sorin Avram   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu.   
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La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Tîlvăr Angel  - preşedintele Comisiei.  
 
 
În zilele de miercuri, 15 octombrie 2013 şi joi, 16 octombrie 2013, lucrările 

Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
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