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al şedinţelor Comisiei din zilele de 27 și 29 octombrie 2015  

 
Marți, 27 octombrie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Berci Vasile – Grupul Parlamentar al PNL 
- Stanciu Anghel – Grupul Parlamentar al PSD 
- Vreme Valerian – Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 

 - Alexandru Oprean - secretar de stat 
De la Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”  
- Valeriu Tabără – vicepreședinte 
- Mihai Nicolescu – vicepreședinte 
- Ileana Popescu – jurist.  
 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 27 octombrie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
Plx.615/2015.  

2. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii 
Române. Plx.703/2015.  

3. 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.678/2015.  

II. AVIZE 
 4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
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personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare. Plx. 655/2015.  

5. Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. PLx. 649/2015. Aviz.  
 6. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport 
Internaţional Braşov-Ghimbav". Plx. 650/2015. Aviz.  

7. Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României. Plx.706/2015.  
III. DIVERSE 

 
Joi, 29 octombrie 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.  
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 Plx.615/2015.  
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul încă nu a 
formulat un punct de vedere și a rugat amânarea dezbaterii. 
 Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea cu o săptămână, 
propunere care a fost amânată cu unanimitate de voturi. 
  

A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru instituirea zilei de 26 martie drept 
Ziua Literaturii Române. Plx.703/2015.  

Domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, a prezentat 
propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 26 martie ca Zi 
a Literaturii Române, intervențiile legislative vizând, totodată, reglementarea măsurilor 
adecvate pentru marcarea corespunzătoare a acestei zile la nivel național. De asemenea, a  
menționat că mai sunt și alte legi, tangente cu această propunere legislativă, care pun 
cultura, literatura și limba română pe eșichierul cuvenit.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a subliniat că principiul este bun dar 
expunerea de motive este superficială, în consecință a propus respingerea. 

Domnul deputat Radu Zlati a precizat că Grupul parlamentar al PNL se va abține de 
la vot și a fost de părere că principiul este bun, dar tehnica legislativă nu este 
corespunzătoare.  

Domnul deputat Szabo Odon a menționat că se va abține de la vot, din aceleași 
considerente.  

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a susținut adoptarea propunerii 
legislative.  

În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 9 voturi pentru 
respingere, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri, din următoarele considerente: 

- conform prevederilor Legii nr. 238/2010, ziua de 15 ianuarie este aleasă ca Zi a 
Culturii Naționale. Totodată, prin Legea nr. 53/2013, cu modificările ulterioare, ziua de 31 
august a fost declarată Ziua Limbii Române. Pe cale de consecință, cu prilejul acestor două 
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zile naționale se sărbătorește și literatura română, nefiind necesară o zi națională 
suplimentară; 
 - din textul inițiativei lipsesc o serie de aspecte importante ce trebuie reglementate 
precum: instituția care elaborează ghidul anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători; 
din ce surse de finanțare sunt susținute manifestările culturale; dacă Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în 
programele lor emisiuni dedicate acestei zile, precum în cazul altor zile naționale; 
 -  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. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu 
de impact. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere 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.678/2015.  

Domnul Valeriu Tabără, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice 
“Gheorghe Ionescu Șișești”, a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul exceptării de la prevederile art.6 alin.(4) din Lege a unor construcții 
"ocupate" de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedagogie, Agrochimie și 
Protecția Mediului – ICPA București, precum și a unui teren, care să se atribuie “în 
folosință veșnică gratuită” acestui institut. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea propunerii 
legislative.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative, cu 17 voturi 
pentru respingere și 2 abțineri, din următoarele considerente: 

- în conformitate cu prevederile  alin. (4) al art. 6 din Legea nr.45/2009, clădirea 
administrativă, laboratoarele și garajul din Bd. Mărăști, nr.61, sector 1, București, împreună 
cu terenul aferent, care au aparținut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole 
al României, se restituie în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe 
Ionescu Șișești”. Totodată, Institutul de Cercetări Agricole al României este o instituție 
distinctă de ICPA București. În măsura în care, așa cum susține inițiatorul, construcțiile și 
terenul administrate de ICPA București, aflate în domeniul public al statului, au fost trecute 
în proprietatea ASAS în baza art. 6 alin. (4), acest lucru nu reiese din dispoziția în cauză și 
nici din HG nr. 1375/2004; 

- prin abrogarea art. 3 alin. (2) se înlătură temeiul juridic al trecerii în proprietatea 
ASAS a tuturor imobilelor prevăzute la art. 6 alin. (4), deci și a acelora care, potrivit textului 
inițiativei, ”se restituie” ASAS, în proprietate; 
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-  textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă prevăzute la 
art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
referitoare la stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor propuse.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare. Plx. 655/2015.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Sorin Avram Iacoban, 
Raluca Turcan, Petru Andea, Ștefan Alexandru Băișanu, Szabo Odon, Ion Eparu.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. PLx. 649/2015.  
 Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea cu o săptămână și invitarea 
reprezentanților Consiliului Național al Combaterii Discriminării.  
 Propunerea de amânarea a fost aprobată cu 16 voturi pentru și 2 abțineri. 
 
  În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind modificarea 
alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav". Plx. 650/2015. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, a 
hotărât eliberarea unui aviz negativ.  

 
A urmat propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României. 

Plx.706/2015. 
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât, eliberarea unui aviz 

negativ.  
 
La punctul Diverse, domnul deputat Radu Zlati a informat, că se află în dezbatere 

publică introducerea orelor de educație sexuală în școală și a propus invitarea părților 
interesate pentru o dezbatere în Comisie.  

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că se va discuta în Biroul 
Comisiei și în funcție de program se va lua în calcul programarea unei astfel de dezbateri 

 
Domnul deputat Victor Cristea a supus atenției studierea art.277 din Legea educației 

naționale în care se prevăd unele facilități pentru cadrele didactice, cum ar fi gratuitate la 
cantină și cămin pentru copii acestora. A propus să se dezbată dacă este oportun să se facă o 
inițiativă legislativă pentru completarea acestui articol, cu extindere și pentru cadre 
didactice pensionare sau decedate. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a recomandat constituirea unui grup de 
lucru care să redacteze inițiativa legislativă, după care să fie supusă atenției Comisiei. 
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Domnul deputat Mihai Deaconu a dorit să informeze Comisia despre modalitatea de 
acordare a gradației de merit a cadrelor didactice. A considerat că birocrația este foarte 
mare, se consumă foarte mult timp și a propus inițierea unei propuneri legislative în acest 
sens, sau rezolvarea prin ordin al ministrului. 

 
În continuare, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat membrii 

Comisiei, că în perioada 2-11 noiembrie 2015, se va afla în România raportorul special al 
ONU pentru combaterea sărăciei extreme, domnul Philip Alston, care și-a manifest dorința 
de a avea o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei, în data de 9 noiembrie 2015, ora 15.45. 
Temele de interes ale dialogului sunt: evaluarea situației de ansamblu a persoanelor care 
trăiesc în sărăcie; identificarea posibilelor cauze și consecințe ale sărăciei și inegalităților; 
existența legislației, politicilor și programelor în acest domeniu. Membrii Comisiei au fost 
rugați să confirme participarea pentru această întâlnire. 

 
În ziua de joi, 29 octombrie 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


