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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008

Şedinţa Comisiei din 15 aprilie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008. Plx
152/2008. Aviz comun cu comisia similară a Senatului. Termen: 16 aprilie
2008. Raportori: Anghel Stanciu, Mihai Dumitriu, Gabriel Bîrsan, Paul
Magheru, Horia Toma.
2. Raport preliminar asupra Proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare. (Plx 666/2007; Plx 382/2007; Plx
409/2006).
Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr.
Petre Popeangă, preşedintele Comisiei şi de domnul prof. univ. dr. Petru Andea,
vicepreşedintele Comisiei.
La primul punct al ordinei de zi s-a procedat la dezbaterea proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (Plx 152/2008.) Doamna
Secretar de Stat Doina Dascălu din Ministerul Economiei şi Finanţelor a
prezentat motivele care au condus la elaborarea ordonanţei şi a precizat că
sumele care sunt luate din bugetele ministerelor au fost folosite pentru
organizarea Summit-ului NATO şi restul se vor utiliza pentru organizarea
alegerilor locale.

La dezbateri au participat mulţi deputaţi care au argumentat şi interpretat
măsurile stabilite de ordonanţă ocazie în care s-au desprins următoarele aspecte:
- sumele cu care s-a diminuat bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului (MECT) nu sunt semnificative în raport cu valoarea
bugetului;
- sumele cu care bugetul MECT se diminuează nu afectează fondurile
pentru salarii fiind luate preponderent din sumele destinate
cheltuielilor de capital şi investiţii, repartiţia exactă a sumelor fiind
stabilită chiar de MECT;
- necheltuirea banilor – aspect imputat de către Ministerul Economiei şi
Finanţelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu produce
deficit în balanţa la nivel naţional şi prin urmare nu poate fi un motiv
de diminuarea a bugetului MECT;
- necheltuirea banilor de către MECT are cauze multiple, unele din ele
obiective, pe care ministrul educaţiei s-a angajat să le elimine pe
timpul mandatului său.
În urma dezbaterilor, comisiile, cu 8 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi
3 abţineri, au hotărât să emită aviz negativ asupra proiectului de Lege.
La punctul 2 al ordinei de zi s-a luat în dezbatere proiectul de Lege
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Domnul deputat
Valeriu Tabără, iniţiator, informează membrii Comisiei asupra faptului că au
avut loc întâlniri între reprezentanţii Ministerul Economiei şi Finanţelor şi cei ai
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma cărora s-a ajuns la un
numitor comun cu privire la finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi
inovare, şi anume Academia de Ştiinţe Agricole „Gheorghe Ionescu Siseşti” nu
va deveni ordonator principal de credite, dar nu va fi numit nici ordonator
secundar, rămânând să fie stabilită formula pentru aceasta, iar finanţarea se va
face prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din surse
proprii. În acest sens, domnul deputat Valeriu Tabără propune să se amâne
discuţiile în cadrul Comisiei pentru a da posibilitatea celor două ministere să se
pună de acord asupra tuturor obiecţiunilor formulate şi pentru a opera
observaţiile făcute de acestea pe textul legii.
Membrii Comisiei sunt de acord cu punctul de vedere prezentat şi propun
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.
În încheierea şedinţei, preşedintele de şedinţă, a pus în discuţie problema
înfiinţării unei comisii de anchetă, formată din deputaţi, din cadrul Comisiei
pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru investigarea
cauzelor care au dus la diminuarea suprafeţelor de teren destinate cercetării
ştiinţifice, aflate în domeniul public al statului.
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S-a convenit ca această comisie să fie formată din 4 membri desemnaţi de
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 5 membri desemnaţi de
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,
textul adresei ce urmează a fi înaintată Biroului Permanent, pentru a fi supusă
spre aprobare Plenului, a fost adoptat în unanimitate.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
- Monica Aurite – secretar general;
- Oana Firu – consilier;
De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
- Albu Gheorghe – secretar de stat;
- Hristea Nicolae – director;
De la Ministerul Economiei şi Finanţelor,
- Doina Dascălu – secretar de stat;
- Mişu Mariana – director general adjunct;
- Popescu Roxana – şef serviciu;
- Toma Alina – şef serviciu;
- Pavel Adrian – şef serviciu;
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şişeşti”,
- Acad. Hera Cristian – preşedinte;
- Acad. Simionescu Dumitru – vicepreşedinte;
- Sin Gheorghe – secretar general.
Din partea iniţiatorilor,
- Valeriu Tabără – deputat.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Petre Popeangă;
- Andea Petru;
- Asztalos Ferenc;
- Radan Mihai;
- Andronescu Ecaterina;
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-

Bîrsan Iulian-Gabriel;
Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu;
Dumitriu Mihai;
Fârşirotu Vladimir Mircea;
Florea Damian;
Ganţ Ovidiu Victor;
Gavrilescu Graţiela-Leocadia;
Găleteanu Monalisa;
Király Andrei-Gheorghe;
Magheru Paul;
Manta Pantelimon;
Mătuşa Tudor;
Puşcă Mircea Valer;
Romanescu Marcel Laurenţiu;
Sóki Béla;
Ştiucă Alecsandru;
Toma Horia Victor;
Vasilescu Lia Olguţa.

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Bănicioiu Nicolae şi
Stanciu Anghel.
Şedinţa Comisiei din 16 aprilie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. Plx
502/2005. Raport comun. Sala Drepturile Omului, etaj P. Şedinţă comună
împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate la o
dată ce va fi stabilită ulterior.
În ziua de joi, 17 aprilie 2008, Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă,
Tineret şi Sport a organizat studiu individual asupra proiectelor de lege din
portofoliul Comisiei.
PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ
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