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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 29 iunie 2015 
 

Şedinţele Comisiei din ziua de 29 iunie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
 

Luni, 29 iunie 2015 
I. AVIZE 

 1. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea 
nr.103/2012. Plx. 465/2015. Aviz. Termen: 19 iunie 2015.  

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. PLx. 512/2015. Aviz. Termen: 25 iunie 2015. Iniţiator:Guvernul. C.D. 
– Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învățământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din 
grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore. Plx. 495/2015. Aviz. Termen: 30 
iunie 2015.,  

4. Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi. Plx. 503/2015. Aviz. Termen: 
30 iunie 2015.  

II. DIVERSE 
 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunere legislativă pentru completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată 
prin Legea nr.103/2012. Plx. 465/2015. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus emiterea unui aviz favorabil. 
În urma dezbaterilor Comisia, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere, a  

hotărât să emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. PLx. 512/2015.  
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Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus emiterea unui aviz favorabil.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să 

emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învățământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copii preşcolari din grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore. Plx. 
495/2015. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a subliniat faptul că aplicarea 
propunerii legislativă presupune costuri suplimentare foarte mari și, din aceste considerente, 
ministerul are un punct de vedere negativ. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus emiterea unui aviz favorabil. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să 

emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate. 
La dezbateri au mai susținut avizarea favorabilă a propunerii legislative următorii 

deputați: Radu Zlati, Ion Eparu, Sorin Avram Iacoban.   
 
A urmat propunerea legislativă privind asociaţiile de elevi. Plx. 503/2015.  
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a subliniat că punctul de vedere al 

Guvernului este negativ deoarece este un cadru normativ cu privire la asociații și fundații în 
vigoare și nu este nevoie de un alt cadru legislativ suplimentar pentru același domeniu.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus un aviz negativ.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu 12 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită 

aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
La dezbateri au mai susținut avizarea negativă a propunerii legislative următorii 

deputați: Dragoș Gabriel Zisopol, Radu Zlati, Szabo Odon.   
 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 
- Alexandru Oprean – secretar de stat 
 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, 
Cristea Victor - secretar,  Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, 
Deaconu Mihai, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Marin Laura, Rădulescu Romeo,  
Szabó Ödön, Vreme Valerian,  Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Băișanu Ștefan-Alexandru, 
Turcan Raluca, Andea Petru,  Anușca Roxana Florentina, Dumitru Ovidiu-Ioan, Gust 
Băloșin Florentin, Oros Nechita-Adrian, Stanciu Anghel, Resmeriță Cornel-Cristian, 
Vasilică Radu Costin.  
 

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 


