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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013
Şedinţei Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013 au avut următoarea ordine
de zi:
Marţi, 26 februarie 2013
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2013. PLx 9/2013. Raport. Termen: 18 februarie 2013. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată.
2. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.597 din 14 decembrie 2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011.
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. PLx 652/2008/2013. Termen: 4
martie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. PLx.
465/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice. Termen: 29 noiembrie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră
decizională.
II. AVIZ
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. PLx 38/2013. Aviz. Termen: 25 februarie
2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul
statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi. PLx 39/2013. Aviz. Termen: 25 februarie 2013. Iniţiator: Guvern.
C.D. – Cameră decizională.
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
6. Comunicarea Comisiei Europene privind regândirea educaţiei: investiţii în
competenţe pentru rezultate socio-economice mai bune. COM (2012) 669. Termen: 15
martie 2013. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinare fondului
Comunicării.
Miercuri, 27 februarie şi joi, 28 februarie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele
Comisiei.
Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit. b)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu - Şişeşti", ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.597 din 14
decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27
decembrie 2011. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice (PLx
652/2008/2013).
Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu - Şişeşti" (ASAS), a prezentat ordonanţa şi a arătat că este pusă în
pericol cercetarea agricolă din România, neputând fi acoperite datorii din anii 2005 – 2008.
În concluzie, susţine aprobarea acesteia.
Domnul deputat Florentin Gust a menţionat că întotdeauna Comisia pentru
învăţământ a susţinut proiectele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu
- Şişeşti", dar solicită un raport privind activitatea de cercetare, deoarece are impresia că
multe staţiuni de cercetare au o activitate redusă.
Domnul deputat Ion Eparu a întrebat dacă această ordonanţă produce facilităţi numai
pentru institutele de cercetare ale ASAS sau şi pentru alte institute de cercetare din alte
domenii.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea ordonanţei.
Domnul deputat Petru Andea a arătat că ordonanţa nu mai are obiect şi susţine
respingerea acesteia.
Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut aprobarea ordonanţei.
La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputaţi: Traian Dobrinescu, Szabo
Odon, Ovidiu Ioan Dumitru.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea de respingere a
ordonanţei, propunere care a fost aprobată cu 13 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă
şi 2 abţineri. În consecinţă, propunere de aprobare nu a mai fost supusă la vot.
În urma dezbaterii, Comisia a propus adoptarea Legii în forma prezentată de Senat,
anume adoptarea Cererii de reexaminare şi a Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă
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a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuŞişeşti", având în vedere următoarele:
- Legea nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" a fost abrogată prin Legea nr.
45/2009, cu excepţia prevederilor art. 7 alin. (19 şi ale art. 8 alin. (3). Pe cale de consecinţă,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit.b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 a
rămas practic fără obiect;
- ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.597/2011, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011, Legea pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 este declarată neconstituţională.
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (PLx 9/2013).
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr l-a invitat pe domnul Remus Pricopie, ministrul
educaţiei naţionale, să prezinte considerentele care au dus la iniţierea acestei ordonanţe de
urgenţă.
Domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale, a subliniat faptul că erau
necesare unele modificări ale Legii nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, deoarece sunt
situaţii care nu pot fi puse în practică şi perturbă tot sistemul de învăţământ.
În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Victor Cristea, Anghel Stanciu, Ion
Eparu, Petru Andea, Florica Cherecheş. Traian Dobrinescu, Szabo Odon, Kereskenyi Gabor,
Dragoş Zisopol.
La art.287, şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Remus Pricopie – ministru
- Stelian Fedorca – secretar de stat
- Gabriel Ispas – secretar general adjunct
De la Ministerul Finanţelor Publice
- Popescu Nicu – consilier
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”
- Nicolescu Mihai – vicepreşedinte
- Roman Elena – consilier.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Tîlvăr Angel - preşedinte
- Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte
- Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte
- Cristea Victor - secretar
- Turcan Raluca - secretar
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- Andea Petru
- Anuşca Roxana-Florentina
- Ardeleanu Sanda-Maria
- 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
- Ştefănescu Elena Cătălina
- Vasilică Radu Costin
- Zlati Radu
În zilele de miercuri, 27 februarie şi joi, 28 februarie 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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