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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 05 și 07 mai 2015
Marţi, 05 mai 2015
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 27 membri ai
Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:
- Cherecheș Florica – Grupul Parlamentar al PNL
- Deaconu Mihai – Grupul Parlamentar Democrat Popular
- Grecea Maria - Grupul Parlamentar al PNL.
- Szabo Odon – Grupul Parlamentar al UDMR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Afacerilor Interne
- Irina Alexe - secretar general adjunct
De la Ministerul Apărării Naționale
- Sava Otilia – secretar de stat
- Jianu Florin – Direcția financiară, contabil
De la Serviciul Român de Informații
- Panaite Coralia – director
De la Academia de Științe Militare
- Gen.(r) prof.univ.dr.Mihail Ozunu – vicepreședinte
- Gen. prof.univ.dr. Gheorghe Toma – secretar general.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 05 mai 2015
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare. PLx. 321/2015.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind
finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de ordine publică şi securitate
naţională. Plx. 121/2015.

3. 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.
II. Diverse
Joi, 07 mai 2015
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae
Diaconu, președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare. PLx.
321/2015.
Doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a prezentat
proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.56/2012 privind
organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, în sensul stabilirii entității care
îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite. A precizat că Guvernul susține
adoptarea sub rezerva însușirii observațiilor formulate. În urma dezbaterilor din Senat au
fost adoptate unele modificări. De asemenea, a precizat că proiectul de lege a fost aprobat de
Comisia pentru apărare și ordine publică și siguranță națională, în forma prezentată de
Senat.
Domnul deputat Marian Enache a menționat că discuțiile generale s-au desfășurat în
ședința anterioară, a fost timp pentru informare și documentare și, în consecință, a propus
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Domnul deputat Anghel Stanciu a solicitat ca invitații să facă o prezentare succintă a
Academiei de Științe Militare, după care, în cunoștință de cauză, membrii Comisiei să
dezbată proiectul de lege.
Domnul Gheorghe Toma, secretar general al Academiei de Științe Militare, a
prezentat istoricul înființării Academiei de Științe Militare prin Legea nr.56/2012. Academia
este formată din trei secții și anume: militară, informații, ordine publică și siguranță
națională, arondate celor trei ministere de resort. S-a declarat deschis pentru amendarea și
îmbunătățirea proiectului de lege.
Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat că susține adoptarea, dar a prezentat
observațiile asupra proiectului de lege și a propus constituirea unei subcomisii care să
îmbunătățească textul cu amendamente.
Domnul deputat Petru Andea a prezentat unele observații asupra proiectului de lege
și a susținut propunerea constituirii unei subcomisii pentru a se lucra pe text și a face
amendamente.
Domnul deputat Radu Zlati a anunțat că are unele amendamente pe care le va
prezenta la dezbaterea pe articole.
Domnul deputat Ion Eparu a fost de acord cu subcomisia și amendarea proiectului de
lege.
Domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu a propus ca analiza și amendarea
proiectului de lege să se facă în Comisie nu în subcomisie.
Domnul deputat Radu Zlati a fost de acord cu propunerea domnului vicepreședinte
Alexandru Ștefan Băișanu, pentru rapiditatea procesului legislativ, deoarece legea nu este
foarte stufoasă.
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Domnul Mihail Ozunu, vicepreședinte al Academiei de Științe Militare, a fost de
acord cu propunerile de amendare făcute de membrii comisiei.
În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de lege pe articole, care au fost
aprobate cu majoritate de voturi. În urma dezbaterii, proiectul de lege în ansamblu, a fost
adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere, cu amendamentele admise și respinse care se
regăsesc în raport.
Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior
militar, de ordine publică şi securitate naţională. Plx. 121/2015.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului normativ, în
condiții ce nu presupun creșteri ale cheltuielilor bugetare, pentru: stabilirea sistemului de
finanțare a instituțiilor de învățământ superior militar; stabilirea caracterului specific al
instituțiilor de învățământ superior militar, ce impune detalierea surselor de venituri ale
acestora și a sumelor alocate de la bugetul de stat necesare finanțării activităților de
învățământ și a activităților militare; realizarea principiului autonomiei universitare în
utilizarea veniturilor proprii de către instituțiilor de învățământ superior militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională în acord cu Legea educație naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; reglementarea modului de finanțare a
cheltuielilor cu specific militar efectuate de instituțiile de învățământ superior, din sume
alocate de la bugetul de stat; posibilitatea accesării directe de fonduri externe
nerambursabile și degrevarea bugetului statului de cheltuielile care pot fi astfel finanțate.
Doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a precizat că
proiectul de lege a fost retrimis de la Plen pentru o clarificare de formă nu de fond.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise din raport.
A urmat dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a
învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea
legislativă și a susținut adoptarea acesteia.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a solicitat amânarea dezbaterii
deoarece încă nu are un punct de vedere al Guvernului și al ministerului.
Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât amânarea dezbaterii, până la sosirea
punctului de vedere al Guvernului.
În ziua de joi, 07 mai 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.

PREȘEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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