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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:   
 - Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Resmeriță Cornel-Cristian înlocuit de Cioată Cezar - Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Kiraly Andrei Gheorghe – secretar de stat  
- Dima Mihai – președinte ANCSI 
De la Ministerul Finanțelor Publice 
- Pescaru Daniela – secretar de stat 
- Gheorghița Toma - șef serviciu 
- Petrescu Maria – consilier  

 De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Daniel Botănoiu – secretar de stat 
- Morărescu Viorel – director general 
- Rela Nicoleta Ștefănescu – secretar general 
De la Academia de Științe Agricole și Silvice “Nicolescu Mihai” 
- Nicolescu Mihai – vicepreședinte. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 08 martie 2016 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  

Ședință comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

2. Proiect de Lege pentru modificarea 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. PLx. 742/2015.  
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II. DIVERSE 
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport  
Joi, 10 martie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele 

Comisiei. 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a 

învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.  
Doamna Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, a precizat 

că ministerul nu susține adoptarea și arată că propunerea legislativă modifică vechiul Cod 
Fiscal, care a fost abrogat. Conform tehnicii legislative, nu se modifică o lege deja abrogată 
și a arătat că prevederile se regăsesc în noul Cod Fiscal. Totodată, a arătat că propunerea 
legislativă nu face obiectul Codului Fiscal, ci al Codului Muncii.  

Doamna deputat Florica Cherecheș, inițiator, a susținut adoptarea propunerii 
legislative. 

Doamna deputat Raluca Turcan, inițiator,  a susținut adoptarea propunerii legislative 
și a arătat că nu există dialog între ministere, deoarece Ministerul Educației are un punct de 
vedere favorabil, în timp ce Ministerul Finanțelor nu susține adoptarea. Pentru că sunt 
puncte de vedere diferite între ministere și Comisia pentru buget a transmis un raport 
preliminar de respingere, a propus o redezbatere într-o ședință comună. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Ministerul Educației 
susține măsurile în sprijinul învățământului profesional, universitar și cercetării științifice, 
dar pe fondul reglementării, ministerul nu se poate pronunța asupra prevederilor de natură 
fiscală.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a menționat că au fost făcute de către 
inițiatori unele amendamente pentru modificarea Codului Fiscal, a arătat că aceste sunt 
ambigue și a prezentat observații asupra acestora. A propus respingerea propunerii 
legislative. 

Domnul deputat Szabo Odon, inițiator, a fost de acord că trebuie făcută o analiză și a 
fost de părere că propunerea legislativă, cu amendamentele făcute poate fi susținută. 

Domnul deputat Petru Andea a făcut observații de formă și fond asupra 
amendamentelor. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea și constituirea unei subcomisii 
care să înlăture observațiile făcute asupra amendamentelor. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a subliniat că propunerea legislativă a 
fost amânată de șapte ori și a propus să se facă altă propunere legislativă cu modificările 
propuse care să fie semnată de toți membrii Comisiei. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea cu 3 săptămâni și 
constituirea unei subcomisii formată din următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Raluca 
Turcan, Szabo Odon, Petru Andea. 

Supusă votului, cu unanimitate de voturi, propunerea a fost aprobată.  
 
A urmat ședința comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
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Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. PLx. 742/2015.  

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul Kelemen Atilla, 
vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice.  

Domnul vicepreședinte Kelemen Atilla a subliniat că retrimiterea la Comisii de la 
Plen s-a făcut pentru efectuarea unor corelări de suprafețe.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a precizat că solicitarea a fost făcută de Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar care a sesizat erori în textul 
hotărârii de Guvern. Cei din corpul tehnic s-au pus de acord și în acest moment cifrele se 
suprapun celor care se regăsesc în cadastru. 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreședintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti",  a explicat că neconcordanțele de suprafețe, în unele cazuri sunt 
erori de redactare. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice susține adoptarea proiectului de 
lege.  

Domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a precizat că 
ministerul a cerut și un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor. 

Doamna Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, a 
menționat că ministerul propune să se prevadă în expunerea de motive că diminuarea 
suprafețelor s-a făcut cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

Domnul Mihai Dima, președintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică și 
Inovare, a precizat că diminuarea suprafețelor Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură și Vinificație Murfatlar afectează potențialul de cercetare-dezvoltare, inovare și 
multiplicarea materialului biologic și, pe cale de consecință, Ministerul Educației nu susține 
modificările propuse în proiectul de lege.  

Domnul deputat Petre Daia a susținut adoptarea proiectului de lege, deoarece 
terenurile menționate sunt deja în proprietate privată. 

Doamna deputat Raluca Turcan a subliniat că, întrucât doar Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" este de acord, iar Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației nu susțin adoptarea, pe cale de consecința va 
vota împotriva proiectului de lege. 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha a arătat că este vorba doar de o reglementare 
a suprafețelor, terenul nu mai există și a propus adoptarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Szabo Odon a considerat că proiectul de lege reglementează o 
situație despre care nu are date suficiente și se dorește ca prin lege să se acopere unele 
hotărâri anterioare. 

Domnul deputat Ion Bălan, inițiator, a menționat că de ani de zile Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar nu se poate ocupa de 
cercetare, se luptă să-și mențină terenurile. A susținut adoptarea proiectului de lege.  

În continuare, au fost dezbătute anexele cu amendamente care au fost votate cu 22 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri. Supusă votului de ansamblu, proiectul de lege 
a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri. 

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a menționat referitor 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, că acesta se află în dezbatere de mai mult timp, a fost transmis membrilor comisiei 
pentru analiză și s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea acestuia. 
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Domnul deputat Anghel Stanciu a propus prezentarea proiectului de Regulament într-
un tabel alături de Regulamentul Camerei Deputaților pentru a se vedea dacă este 
complementar. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a menționat că Regulamentul va fi 
finalizat și votat în ședința viitoare. 

 
Referitor la constituirea unui grup de lucru care să participe la dezbaterile organizate 

de Ministerul Tineretului și Sportului privind modificarea Legii educației fizice și sportului, 
domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a precizat că din partea Grupului parlamentar 
al UDMR va face parte domnul deputat Kereskenyi Gabor. 

 
În continuare, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat că în urma 

întâlnirii unor membri ai Comisiei cu Raportorul ONU pentru combaterea sărăciei extreme, 
domnul Philip Alston, se va pune la dispoziție Raportul întocmit în urma vizitei întreprinse 
în România în perioada 2-11 noiembrie 2015, cu rugămintea de a evalua și a transmite 
sugestii și comentarii pe baza documentului. A menționat că prezentarea raportului va avea 
loc în cadrul celei de-a 32-a Sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului, la Geneva, între 13 
iunie - 1 iulie 2016. 

 
 
 
 
În ziua de joi, 10 martie 2016 lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 


