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Nr. 4C-9/241
SINTEZA
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 08, 09 şi 10 octombrie 2013
Şedinţele Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 octombrie 2013 au avut următoarea ordine de
zi:
Marţi, 08 octombrie 2013
AVIZ
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.
Plx. 328/2013. Aviz. Termen: 11 octombrie 2013. C.D. – Cameră decizională.
RAPOARTE
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea
termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. PLx. 321/2013. Raport. Termen: 08 octombrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. –
Cameră decizională.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media
10 la examenul de bacalaureat 2013. PLx. 320/2013. Raport comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci. Termen: 08 octombrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
Miercuri, 09 octombrie 2013 şi joi, 10 octombrie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marţi, 08 octombrie 2013
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi
completările ulterioare. Plx. 328/2013.
În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită
aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate.

A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2013 privind
prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. PLx. 321/2013.
Doamna Rolanda Predescu, director la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, a
arătat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. V
din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Ion Eparu şi Anghel Stanciu, care au susţinut
aprobarea proiectului de lege.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care
au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. PLx. 320/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizată că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare acordarea de premii în valoare de 3.000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut
media 10 la examenul naţional de bacalaureat în anul 2013.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Petru Andea şi Anghel Stanciu, care au
susţinut aprobarea proiectului de lege.
În urma dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în
forma adoptată de Senat.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Rolanda Predescu – director, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
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
- Andea Petru
- 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
- Icoban Sorin Avram
- Vasilică Radu Costin
- Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat doamnele deputat Anuşca Roxana-Florentina şi Ardeleanu
Sanda-Maria.
În zilele de miercuri, 09 octombrie 2013 şi joi, 10 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

