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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 aprilie  2013 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 
 - Tudor Prisecaru – secretar de stat 
 De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte. 
  

 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  
Marţi, 16 aprilie 2013 

1. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011/2013. 
Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen raport: 15 martie 2013. Termen raport înlocuitor: 27 martie 2013. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, Legea 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 569/2008. Raport. Termen: 
30 octombrie 2008. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. 
Termen: 10 aprilie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2012 
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. 376/2012. Raport. Termen: 16 octombrie 2012.  
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

5. Propunere legislativă 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. 334/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
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industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 01 octombrie 2012. C.D. – Cameră 
decizională. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază 
pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi 
din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană. 
PL.x. 518/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. C.D. – Cameră decizională. 

 
Miercuri, 17 aprilie şi joi, 18  aprilie 2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marţi, 16 aprilie 2013 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol, 
vicepreşedintele Comisiei.  
 În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a informat membrii 
Comisiei că Ministerul Educaţiei Naţionale au solicitat amânarea, cu două săptămâni a 
punctului trei din ordinea de zi şi anume, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PLx 377/2011).  Cu unanimitate de 
voturi, amânarea a fost aprobată.  
 Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
(PLx. 75/2011/2013). 
 Având în vedere că nu s-a depus nici un amendament, potrivit prevederilor art. 137 
alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, menţine raportul anterior, adoptat împreună cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială.  
 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, 
Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (Pl.x. 569/2008).   
 Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că prezidiul Academiei Române nu susţine 
aprobarea proiectului de lege, în consecinţă propune respingerea acestuia. 
 În urma dezbaterilor, propunerea de respingere a fost aprobată cu 17 voturi pentru 
respingere, 4 voturi împotriva respingerii şi 2 abţineri, având în vedere faptul că problemele 
care au făcut obiectul iniţiativei legislative, în luna martie 2008, au fost soluţionate prin 
intermediul prevederilor altor acte normative, intrate în vigoare ulterior întocmirii acestui 
proiect de lege. 
 

Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2012 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. 376/2012). 

Domnul Tudor Prisecaru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale a 
prezentat proiectul de lege care are ca obiect de reglementare prorogarea termenului 
prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
până la data de 30 iunie 2013. A susţinut aprobarea acestuia. 

Doamna deputat Raluca Turcan a subliniat că la dezbaterea bugetului a atras atenţia 
că sumele alocate cercetării sunt insuficiente, şi, pe cale de consecinţă, va vota împotriva 
prorogării termenului. 

Domnul deputat Petru Andea a întrebat dacă este suficient acest termen sau trebuie 
prelungit până la finalizarea programelor nucleu. 

Domnul secretar de stat Tudor Prisecaru a răspuns că nu este suficient termenul 
propus, deoarece procedura este de lungă durată, şi, probabil, ministerul va reveni cu o altă 
solicitare de prorogare a termenului. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus prelungirea şi prorogarea termenului până 
la 31 decembrie 2013. 

Domnul deputat Alexandru Băişanu a fost de acord cu prelungirea prorogării 
termenului şi a propus o întâlnire cu UEFISCDI şi CNCSIS. 

Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a supus votului amendamentul de prelungire 
a prorogării termenului. Acesta a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 
abţineri. Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat, cu amendamentul 
adoptat, cu 22 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

 
A urmat propunerea legislativă 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. 334/2012).   

Domnul academician Mihai Nicolescu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", a prezentat propunerea legislativă şi a 
propus respingerea acesteia. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea luării unei decizii pentru o 
documentare mai aprofundată.  

Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a supus votului propunerea de amânare cu 
săptămâni. Aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în 
valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European 
şi din Confederaţia Elveţiană. (PL.x. 518/2010).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a 
cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi 
din Confederaţia Elveţiană, în sensul ca valoarea taxelor să fie stabilită de către senatele 
universităţilor, fapt ce ar face ca învăţământul superior românesc să fie mai atractiv pentru 
cetăţenii străini.  

În urma dezbaterilor, proiectul  de lege a fost respins cu 19 voturi pentru respingere 
şi 3 voturi împotriva respingerii, din următoarele considerente: 

- modificarea cuantumului taxelor, generând implicaţii asupra sumelor alocate din 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru acordarea de burse, are influenţe asupra 
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bugetului de stat. Totodată, influenţele financiare pot apărea şi asupra celorlalte destinaţii pe 
care le au sumele încasate din taxele de şcolarizare;  

- nu sunt respectate prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în cazurile în 
care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 
micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia 
să prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea 
cheltuielilor”. 

 
În baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât să fie invitaţi domnul 
Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi 
dezvoltare tehnologică, şi domnul Tudor Prisecaru, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, pentru a prezenta în faţa Comisiei activitatea desfăşurată, precum şi 
strategiile ministerului privind învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. În acest context, se doreşte a se pune accent pe evidenţierea fondurilor de 
cercetare prevăzute în bugetul aprobat, modalităţile de acces la aceste fonduri prin prisma 
motivaţiilor reale ale membrilor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) recent 
demisionaţi. 

 
În zilele de miercuri, 17 aprilie şi joi, 18 aprilie 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 
 


