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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 27, 28, 29 și 30 octombrie 2014
Luni, 27 octombrie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
I. AVIZE
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Plx. 395/2014. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 12 septembrie 2014. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Cameră decizională.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru
Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte. PLx. 477/2014. Aviz. Termen: 20
octombrie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
II. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea
Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 418/2014. Raport. Termen: 9 octombrie 2014. C.D. –
Prima Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi
pentru modificarea unor acte normative. Plx. 455/2014. Raport. Termen: 3 noiembrie 2014.
C.D. – Prima Cameră sesizată.

În deschiderea ședinței, din ziua de luni, 27 octombrie 2014, domnul
vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a informat că, în urma negocierilor purtate
între liderii grupurilor parlamentare, s-a stabilit ca domnul deputat Marcu Nicu să
preia funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a
Camerei Deputaților .
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Din partea Biroului Permanent a participat la lucrările Comisiei domnul deputat
Ionel Palăr, chestor al Camerei Deputaților.
Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
În continuarea ședinței, domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus
amânarea dezbaterii proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi, având în vedere că
nu a fost prezent nici un reprezentat al Guvernului. Cu unanimitate de voturi,
propunerea de amânarea a fost aprobată.
În zilele de marți, 28 octombrie, miercuri, 29 octombrie și joi 30 octombrie
2014 lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de
acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
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