PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
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Nr. 4c-9/240
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 19 și 20 noiembrie 2014
Miercuri, 19 octombrie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Băișanu Ștefan Alexandru – Grupul parlamentar al PNL.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educației Naționale
- Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat
- Manuela Elisabeta Sidoroff – director general ANCS
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.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. PLx. 413/2014. Aviz comun cu Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 13 noiembrie 2014. Iniţiator:
Guvern. CD + Senat - Cameră decizională.
II. RAPOARTE
4. Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE. Plx.
409/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
Termen: 23 septembrie 2014.
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5. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. Raport comun cu Comisia
pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 29 aprilie 2014.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicu Marcu, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început cu proiectul 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.
Domnul preşedinte Nicu Marcu a dat cuvântul domnului Andrei Kiraly, secretar de
stat în cadrul Ministerul Educației Naționale, care a susținut aprobarea proiectului de lege.
În continuare a vorbit doamna Manuela Elisabeta Sidoroff, director general,
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, care a menționat că Guvernul susține
aprobarea ordonanței, considerând că este importantă protejarea patrimoniului cultural, a
ariilor și habitatelor naturale.
Supus votului, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitatea voturilor
celor prezenți.
Al doilea punct pe ordinea de zi a fost proiectul 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.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul susține acest proiect de
lege.
Doamna Manuela Elisabeta Sidoroff, în susținerea proiectului, a explicat că în anul
1971 România a semnat Tratatul Antarcticii, iar începând cu anul 2011 România este
membru asociat al Comisiei Ştiinţifice pentru Cercetarea Antarcticii (SCAR), un organism
rezultat din acest tratat. Doamna Sidoroff a mai spus că România este în urmă cu plata
cotizației.
Proiectul de lege, supus votului, a primit aviz favorabil.
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. PLx.
413/2014. Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul susține aprobarea
acestuia.
Au urmat dezbateri cu privire la proiectul de lege. Domnul deputat Radu Zlati a
declarat ca nu susține proiectul de lege, întrucât acesta prevede alocări și retrageri de fonduri
cu care grupul parlamentar PNL nu este de acord.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege, a fost avizat favorabil cu 9 voturi pentru, 5
voturi împotrivă și 2 abțineri.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind instituirea TITLURILOR
NAŢIONALE. Plx. 409/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă.
Domnul deputat Mihai Deaconu a propus amânarea discuțiilor acestei propuneri
legislative. Propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
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La propunerea doamnei deputat Florica Cherecheș, dezbaterile asupra propunerii
legislative privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a
cercetării științifice (Plx. 172/2014) au fost amânate pentru o ședință viitoare.
În continuare, domnul deputat Radu Zlati a propus ca domnul ministru Mihnea
Costoiu să fie invitat la lucrările Comisiei pentru a răspunde unor întrebări.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a precizat că o discuție referitoare la
invitarea miniștrilor educației la o dezbatere în cadrul ședințelor comisiei a fost discutată și
în ședința de birou a Comisiei.
În ziua de joi, 20 noiembrie 2014, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.

PREŞEDINTE
Nicu MARCU

