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 Şedinţele Comisiei din zilele de 01 şi 02 iunie 2011 au avut următoarea ordine 
de zi: 

Miercuri, 01 iunie 2011 
I. RAPOARTE 

  1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. PL.x 
608/2010. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen.  Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 
 2. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". PLx. 652/2008/2011. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 23 
mai 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. 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. 
Iniţiatori: senatori PD-L: Bara Ion, Boagiu Anca-Daniela, Hărdău Mihail, 
Rădulescu Şerban; PSD: Andronescu Ecaterina, Mang Ioan, Prunea Nicolae Dănuţ, 
Silistru Doina; PNL: Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George; UDMR: Bokor 
Tiberiu. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi meserii. Pl-
x 780/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare 
în masă. Termen: 28 decembrie 2010. Iniţiatori: deputaţii PD-L: Giurgiu Mircia, 
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Movilă Petru, PSD+PC: Moldovan Emil Radu, Minoritati: Amet Aledin, Ibram 
Iusein. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a 
educaţiei naţionale. Plx. 239/2011. Raport. Termen: 06 iunie 2011. Iniţiatori: 
deputat PD-L Cătălin Croitoru, senator PD-L Petru Filip C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 
 6. Proiectul de Lege privind modificarea anexei din Legea nr. 174/2010 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava. PLx. 90/2011. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 5 aprilie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L Giurgiu 
Mircia,Corneliu Olar; deputaţi PSD Ioan Stan, Vasile Mocanu, Ion Dumitru, Marian 
Ghiveciu.  C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în 
domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea 
Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila. PL.x 736/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 28 decembrie 2010. Iniţiator: deputat PD-L Balcan Viorel. C.D. 
– Cameră decizională. 

II. AVIZE 
 8. Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov. Plx. 349/2011. Aviz. 
Termen: 14 iunie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L Andronache Gabriel, Ialomiţianu 
Gheorghe, Postolachi Florin, deputaţi PSD: Niţă Constantin, deputati PNL: Donţu 
Mihai-Aurel, Gabor Gheorghe, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Indep.: 
Tiţa-Nicolescu Gabriel, senatori PD-L: Rasaliu Marian Iulian, Staicu Dumitru 
Florian. C.D. – Cameră decizională. 
 9. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " 
Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie 
" Autostrada Nădlac-Arad". PLx. 363/2011. Aviz. Termen: 06 iunie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

Joi, 02 iunie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Miercuri, 01 iunie 2011 
 
 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unele modificări privind ordinea proiectelor 
de lege, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.   
 Dezbaterile au început propunerea legislativă privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al 
Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, 
judeţul Braşov (Plx. 349/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -
Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov, astfel: 18,15 ha pentru amenajarea 
Centrului de Afaceri Braşov; 6,56 ha în vederea intabulării blocurilor construite pe 
această parcelă înainte de anul 1989;  9071 mp pentru construirea Centurii Ocolitoare 
a municipiului Braşov, tronsonul 3 DN 13 – DN1; 35.198 mp în vederea extinderii şi 
reabilitării drumului de acces dintre cartierele Bartolomeu Nord şi Stupinii 
Braşovului; 5,03 ha în vederea realizării accesibilităţii în zona de afaceri.  
 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 13 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 4 abţineri.  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-
Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a 
obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" (PLx. 363/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a  prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare transmiterea unor suprafeţe de teren de 41,4124 ha, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-
Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a 
obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad".  
 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 18 voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă.  
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 A urmat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării (PL.x 608/2010). 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a menţionat că proiectul de lege a fost 
dezbătut în comisie, apoi retrimis de la Plen. Comisia şi-a menţinut punctul de vedere 
iniţial, iar acum a fost din nou retrimis de la Plen pentru raport înlocuitor. În urma 
discuţiilor, s-a ajuns la un consens, în sensul ca academiile să primească bani de la 
bugetul de stat, dar numai pentru funcţionare, nu şi pentru indemnizaţii. De 
asemenea, a precizat că nu putea fi de acord cu transformarea academiilor de profil în 
ONG-uri, jignind astfel întreaga elită a cercetării, ştiinţei şi învăţământului românesc. 
Legătura dintre aceste instituţii şi stat trebuie să existe prin asigurarea bugetării lor, 
ca o expresie a recunoaşterii lor ca instituţii de bază ale statului de drept. 
 Domnul acad. Mircea Ifrim, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, a 
mulţumit Comisiei pentru sprijinul acordat şi pentru faptul că a răspuns pozitiv 
adresei trimise în septembrie 2010. De asemenea, a mulţumit şi Academiei Române 
pentru sprijin, menţionând faptul că într-o discuţie avută între domnul preşedinte 
acad. Ionel Haiduc şi domnul acad. Voicu Victor, Academia Română a susţinut 
continuarea activităţii celor trei academii.  
 Domnul Eduard Apetrei, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, a 
subliniat că prin tăierea subvenţiilor pentru cele trei academii se produce o mutilare a 
ştiinţei româneşti şi a susţinut adoptarea amendamentelor prezentate în preraport. 
 Domnul Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă, a 
susţinut că anularea oricărei forme de subvenţie de la bugetul de stat către aceste 
instituţii, ar conduce, practic, la desfiinţarea lor, şi este imperios necesară 
funcţionarea acestor academii. 
 Domnul Mihai Mihăiţă, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice a 
reafirmat importanţa funcţionării academiilor de profil. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul susţine adoptarea 
ordonanţei. 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma dezbaterilor, supus 
votului, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi. 

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu s-a angajat ca prima iniţiativă 
legislativă pe care o va face după ce puterea actuală va fi înlăturată, va propune 
revenirea la indemnizaţiile pentru academicieni, ca un umil simbol al respectului ce 
se datorează marilor valori spirituale şi ştiinţifice al naţiunii!  
 
 A urmat 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).  
 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi s-a hotărât amânarea 
dezbaterilor. 
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 S-a continuat cu propunerea legislativă privind statutul Şcolilor populare de 
artă şi meserii (Pl-x 780/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea statului Şcolilor populare de artă şi meserii, 
precum şi al personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
acestora, în sensul trecerii acestor şcoli în subordinea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 Domnul secretar de stat andrei Kiralya menţionat că Guvernul nu susţine 
aprobarea. 
 În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - actul normativ care reglementează în acest moment statului şcolilor de artă şi 
meserii este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale. Prezenta iniţiativă 
legislativă propune abrogarea dispoziţiilor din ordonanţa de urgenţă referitoare la 
şcolile populare de artă şi meserii, dar nu cuprinde noi dispoziţii privitoare la 
înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi finanţarea şcolilor de arte şi meserii, care să 
le înlocuiască pe cele vechi. Abrogarea prevederilor din ordonanţă ar crea un vid 
legislativ în materie;  
 - transferarea şcolilor de artă şi meserii la Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nu se poate realiza deoarece tipul de activităţi organizate în 
cadrul acestora nu sunt parte a structurii sistemului de educaţie realizat prin formarea 
profesională iniţială, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale;  
 - trecerea şcolilor de artă şi meserii în subordinea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, presupune creşterea numărului de posturi şi 
apariţia unor noi cheltuieli pentru finanţarea acestor posturi, ceea ce atrage după sine 
o creştere a cheltuielilor bugetare ale ministerului, efort bugetar ce nu poate fi 
susţinut.   
 
 A urmat proiectul de Lege privind modificarea anexei din Legea nr. 174/2010 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava (PLx. 90/2011). 
 În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila (PL.x 736/2010). 
 În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ioan Ciucă – director. 

 De la Academia Oamenilor de Ştiinţă 
- Vasile Cândea – preşedinte 
De la Academia de Ştiinţe Medicale 
- Ifrim Mircea – vicepreşedinte 
- Apetrei Eduard – vicepreşedinte 
De la Academia de Ştiinţe Tehnice 
- Mihai Mihăiţă – vicepreşedinte 

 De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte.  
 

 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga - înlocuit de dl. deputat Victor Socaciu 
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea - înlocuit de dl. deputat Eugen Bădălan 
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu - înlocuit de dl. deputat Samoil Vîlcu 
 - Radu Costin Vasilică – înlocuit de dl. deputat Dorel Covaci 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 În ziua de joi, 02 iunie 2011, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 

PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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