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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele 17 și 19 martie 2015 

 
Şedinţele Comisiei din zilele  17 și 19 martie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 17 martie 2015 
Ora 10.00 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind 

protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Plx. 97/2015. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 11 martie 
2015. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor în 
ciclul preşcolar de învățământ. Plx. 120/2015. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 11 martie 2015. C.D. – Cameră decizională 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Juridice din România. PL-x 186/2015. Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Termen: 19 martie 2015. C.D. – Cameră decizională. 

Sub rezerva sesizării Comisiei de către Biroul Permanent.  4. Propunere legislativă 
pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Pl-x 168/2015. 
Raport/ Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

II. AVIZE 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plx. 143/2015. Aviz. Termen: 9 martie 2015. C.D. 
– Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 
84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Plx. 151/2015. Aviz. Termen: 
9 martie 2015. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice. PLx. 191/2015. Aviz. Termen: 16 martie 2015. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Joi, 19 martie 2015 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 17 martie 2015 

 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 

Diaconu, președintele comisiei.  
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus ca dezbaterea punctelor 3 și 4 

din ordinea de zi să fie amânată deoarece până la începerea ședinței Comisia nu a fost 
sesizată cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Pl-x 168/2015. Propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți.  

Ordinea de zi, cu modificările propuse, a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți.  

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea 
nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Plx. 97/2015. 
 Doamna Lenuța Ichim, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, a prezentat proiectul de lege care are ca obiect modificarea 
tabelelor 1.5 ȘI 8.4 din Anexa nr.3 la Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate 
în scopuri științifice, în vederea corectării unor greșeli apărute în timpul procesului de 
transpunere, la nivelul legislației naționale de profil, a dispozițiilor Directivei 
nr.2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind 
protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, ca urmare a necesității alinierii legislației 
naționale de profil la normele europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. Totodată, a menționat că Guvernul susține adoptarea proiectului de lege sub 
rezerva însușirii observațiilor și propunerilor formulate. 
 Domnul deputat Petru Andea și domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol susțin 
adoptarea proiectului de lege luând în considerare și observațiile Consiliului Legislativ.  
 Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a prezentat propunerea legislativă 
privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor în ciclul preşcolar de învățământ. 
Plx. 120/2015 

Domnul Sorin Avram Iacoban, vicepreședintele Comisiei, a propus amânarea cu o 
săptămână pentru a putea fi prezenți la dezbateri și inițiatorii. Această propunere a fost 
adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

În continuare, s-a dezbătut propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele 
Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 143/2015. 

Domnul deputat Deaconu Mihai, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă. 

La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați: Szbo Odon, Victor Cristea, Ion Eparu, 
Anghel Stanciu, Doina Pană și Alexandru Ștefan Băișanu. 
 Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de avizare 
negativă, care a fost aprobată cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri.  
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A fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, 
alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. 
Plx. 151/2015 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a propus emiterea unui aviz negativ.  
Domnul deputat Petru Andea susține propunerea legislativă, pentru că i se pare logic 

ca părinții, dacă doresc să direcționeze 2% către școală, aceștia să fie din întregul lor venit. 
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că, fiind vorba de 

modificarea codului fiscal, Ministerul Educației și Cercetării Științifice nu are observații și 
propuneri și a rugat să fie invitat Ministerul Finanțelor Publice, cel care poate avea o părere 
avizată față de aceste probleme. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Anghel Stanciu, 
Alexandru Ștefan Băișanu, Sorin Avram Iacoban, Szabo Odon, Marian Enache,  Dragoș 
Grabriel Zisopol. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot avizare negativă asupra propunerii 
legislative, care a fost aprobată cu 20 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. PLx. 191/2015 

Domnul secretar de stat Kiraly Andrei Gheorghe Guvernul susține ordonanța de 
urgență a Guvernului în forma adoptată de Senat. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban propune avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
 Supus votului, proiectul de lege, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a primit 
aviz favorabil cu amendamente admise și respinse. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Anghel Stanciu, 
Alexandru Ștefan Băișanu, Szabo Odon, Dragoș Grabriel Zisopol. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
 De la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

- Lenuța Ichim – vicepreședinte, subsecretar de stat. 
 

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

În ziua de joi, 19 martie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
  

La şedinţa Comisiei de joi, 19 martie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
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Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar,  Turcan Raluca – secretar,  Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Marin Laura,  Oros 
Nechita-Adrian, Pană Adriana-Doina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, 
Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Kereskényi Gábor și Szabó 
Ödön.   
 

PREŞEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 
 


