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La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Cherecheş Florica – Grupul parlamentar al PNL.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Constantin Enăchioiu - director
De la Ministerul Finanţelor Publice
- Florin Chioreanu - consilier
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”
- acad. Mihai Nicolescu – vicepreşedinte.
De la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
şi Protecţia Mediului Bucureşti
- Dumitru Mihail – director ştiinţific.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Miercuri, 03 decembrie 2014
RAPOARTE
1. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx.
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.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. 334/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 01 octombrie 2012.
Joi, 04 decembrie 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
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 propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de
rechizite şcolare, care are ca obiect de reglementare acordarea, anual, sub forma tichetului
de rechizite şcolare, a unei alocaţii, individuale şi neimpozabile, pentru fiecare salariat din
cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, al
instituţiilor din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi celorlalte
persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual
de muncă, care au în îngrijire un copil cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani, înscris în sistemul
românesc de învăţământ, aflat în îngrijire în sensul Codului Civil.
Domnul deputat Radu Zlati a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână deoarece
iniţiatorii nu sunt prezenţi.
Domnul vicepreşedinte Dragoş Gabriel Zisopol a precizat că această propunere
legislativă a fost amânată de mai multe ori, iar iniţiatorii au fost invitaţi de fiecare dată, dar
niciodată nu s-au prezentat.
Domnul deputat Petru Andea a atras atenţia că acest proiect legislativ are implicaţii
foarte serioase asupra bugetului şi dacă se mai amână dezbaterea acesta nu va fi prins în
proiectul de buget pentru anul viitor. A propus respingerea propunerii legislative şi a
considerat că iniţiatorii pot veni cu un alt proiect în care să ţină cont şi de observaţiile făcute
de Consiliul Legislativ.
Domnul deputat Radu Zlati a anunţat că renunţă la propunere de amânare a
dezbaterii.
Supusă votului propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi,
din următoarele motive:
- prin adoptarea acestei iniţiative legislative s-ar crea discriminare între elevi
deoarece există foarte mulţi copii ai căror părinţi nu sunt încadraţi la instituţiile prevăzute la
art. 1 din propunerea legislativă;
- din considerente economice nu toate societăţile comerciale îşi vor permite să aloce
sumele necesare pentru tichete de rechizite școlare;
- având în vedere că este vorba despre sectorul bugetar, aceste sume trebuie cuprinse
în legile bugetare şi nu există garanţia posibilităţii prevederii acestor sume datorită
fluctuaţiei, pe parcursul unul an fiscal, a numărului de persoane care îndeplinesc condițiile
prevăzute de propunerea legislativă;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.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. 334/2012.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a
acorda Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului – I.N.C.D.P.A.P.M. Bucureşti posibilitatea de a păstra în proprietate
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spaţiile deţinute în prezent. Totodată, se propune abrogarea alineatului (2) al articolului 3
din actul normativ de bază, astfel încât Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu Şişeşti" să nu mai fie continuatorul şi unicul succesor în drepturi al Institutului de
Cercetări Agronomice al României, al Institutului Naţional Zootehnic, al Academiei de
Agricultură a României şi al Institutului Central de Cercetări Agricole.
Domnul acad. Mihai Nicolaescu, vicepreşedinte al Academiei Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu Şişeşti", a prezentat un istoric privind existenţa ASAS, pentru luarea
unei decizii corecte. Punctul de vedere al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu Şişeşti" este de respingere a propunerii legislative, pentru evitarea unei
erori legislative.
Domnul vicepreşedinte Dragoş Gabriel Zisopol a propus respingerea propunerii
legislative.
Domnul deputat Ion Eparu a susţinut propunerea de respingere a propunerii
legislative.
Domnul Dumitru Mihail, director ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucureşti, a menţionat că nu
este de acord cu propunerea de respingere a propunerii legislative.
Domnul vicepreşedinte Alexandru Ştefan Băişanu a fost de acord cu propunerea de
respingere şi a precizat că este vorba de o chestiune strict de justiţie între cele două părţi.
Domnul Constantin Enăchioiu, director în Ministerul Educaţiei Naţionale, a arătat că
ministerul a pregătit hotărârea de guvern privind organizarea şi funcţionarea
I.N.C.D.P.A.P.M în care se cere ca institutul să fie administrator al bunurilor publice ale
statului.
Domnul preşedinte Nicu Marcu a supus votului propunerea de respingere, care a fost
aprobată cu 14 voturi pentru respingere şi o abţinere, din următoarele motive:
- stabilirea destinaţiei şi dimensiunea spaţiilor pe care le alocă, atât pentru terenuri
cât şi pentru sediul său central, este atributul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS);
- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” nu a perceput
chirie nici Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului, nici unei alte instituţii de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în
sediul ASAS. Pe cale de consecinţă, nu se justifică modificarea Legii nr.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, cu modificările şi completările ulterioare.
În ziua de joi, 04 decembrie 2014, 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.Nicu MARCU
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