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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI 

TEHNOLOGIE 
                              Bucureşti, 17.02.2022 

                             Nr. 4c-24/16/2022 
 
 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei pentru știință și tehnologie 

 din zilele 15, 16 și 17 februarie 2022 
 
 
 
Comisia pentru știință și tehnologie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 

februarie 2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni 
deputați: Dragoș Gabriel Zisopol, Vasile Nagy, Ilie–Alin Coleșa, Szabolcs Nagy și 
Constantin Șovăială. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și 
doamne deputaţi: Denisa–Elena Neagu, Radu Tudor Ciornei, Cătălina Ciofu,  Remus–
Gabriel Mihalcea, Radu–Iulian Molnar, Florian–Claudiu Neaga și Varujan 
Pambuccian. A fost absent domnul deputat Kocsis-Cristea Alexandru. 

Comisia pentru știință și tehnologie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
februarie 2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni 
deputați: Dragoș Gabriel Zisopol, Ilie–Alin Coleșa, Szabolcs Nagy și Constantin 
Șovăială. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne 
deputaţi: Vasile Nagy, Denisa–Elena Neagu, Radu Tudor Ciornei, Cătălina Ciofu, 
Kocsis-Cristea Alexandru,  Remus–Gabriel Mihalcea, Radu–Iulian Molnar, Florian–
Claudiu Neaga și Varujan Pambuccian. 

Comisia pentru știință și tehnologie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
februarie 2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni 
deputați: Dragoș Gabriel Zisopol, Ilie–Alin Coleșa și Constantin Șovăială. Au fost 
prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Vasile Nagy, 
Denisa–Elena Neagu, Radu Tudor Ciornei, Cătălina Ciofu, Kocsis-Cristea Alexandru,  
Remus–Gabriel Mihalcea, Radu–Iulian Molnar, Szabolcs Nagy, Florian–Claudiu 
Neaga și Varujan Pambuccian. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința din ziua de 15 februarie 
2022, ora 15:00, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de Lege pentru modificare Legii 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 395/2021 – fond; 
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2. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(7¹) şi (7²) ale art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 PLx 572/2021 – aviz; 

3. Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din 
sectorul public PLx 17/2022 – aviz; 

4. DIVERSE. 
Ședința Comisiei pentru știință și tehnologie din ziua de 15 februarie 2022, s-a 

desfășurat de la ora 15:00, în sistem mixt, atât fizic cât și online. 
Ședința Comisiei pentru știință și tehnologie a fost condusă de domnul deputat 

Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Comisiei pentru știință și tehnologie. Membrii 
Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Dragoș Gabriel Zisopol, preşedintele Comisiei pentru știință și tehnologie, a formulat 
o propunere de întocmire a unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Dragoș Gabriel Zisopol, preşedintele Comisiei pentru știință și tehnologie, a formulat 
o propunere de avizare negativă a inițiativei legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Dragoș Gabriel Zisopol, preşedintele Comisiei pentru știință și tehnologie, a formulat 
o propunere de avizare favorabilă a inițiativei legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, al ordinii de zi, membrii Comisiei, nu au avut dezbateri. 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Dragoș Gabriel 

Zisopol, preşedintele Comisiei pentru știință și tehnologie. 
Ședința Comisiei pentru știință și tehnologie, a continuat în zilele de 16 și 17 

februarie 2022, cu documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată.     

         

 
PREŞEDINTE, 

      DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Maria Drugan 
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