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Marţi, 09 decembrie 2014 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Kiraly Andrei Gheorghe – secretar de stat 
- Tudor Prisăcaru -  secretar de stat 
- Constantin Enăchioiu – director.  

  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

Marţi, 09 decembrie 2014 
AVIZ 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.59/2014 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. PL-x 530/2014. 
Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 02 februarie 2015. Iniţiator: Guvern. CD + Senat - Cameră decizională. 

RAPOARTE 
2. Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria 

Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului. Plx. 525/2014. Raport. 
Termen: 18 decembrie 2014.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Retrimis de la Plen. Raport 
suplimentar. Termen: 10 aprilie 2012.  

Miercuri, 10 decembrie 2014 şi joi, 11 decembrie 2014 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicu Marcu, preşedintele 

Comisiei.  

dorina.stan
Original



2 
 

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2014. PL-x 530/2014. 
 Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei 
Naţionale, a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Petru Andea, Ion 
Eparu, Szabo Odon. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria 
Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului. Plx. 525/2014. 
 Domnul preşedinte Nicu Marcu a informat Comisia despre solicitarea 
iniţiatorului,  domnul deputat Popescu Dan-Cristian, de amânare a dezbaterilor. 
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, membrii Comisiei au aprobat 
amânarea dezbaterii propunerii legislative. 
 
 În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 
377/2011.  
 Domnul Tudor Prisăcaru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a 
susţinut respingerea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011. Conform Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011, finanţarea de bază a institutelor de cercetare-dezvoltare 
înlocuieşte finanţarea pe bază de competiţie, ceea ce este considerat a fi un pas înapoi 
în asigurarea unui climat performant pentru cercetarea naţională. Totodată, în cazul în 
care s-ar proceda la acordarea finanţării de bază, aceasta ar trebui făcută pe baza unor 
standarde de cost, ceea ce reprezintă un obiectiv imposibil de atins în acest moment de 
către toţi actorii aflaţi pe piaţa cercetării. În exerciţiul bugetar 2014-2020, accentul se 
pune pe aplicabilitatea actului de cercetare şi nu pe vizibilitatea acesteia, ceea ce face 
ca prevederile ordonanţei să fie inoperante pentru atingerea acestui obiectiv.  

Punctul de vedere al patronatelor şi sindicatelor din cercetare este de respingere 
a Ordonanţei Guvernului nr.6/2011. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Szabo Odon, Radu Zlati, Ion 
Eparu, Petru Andea, Victor Cristea.  

 
În zilele de miercuri, 10 decembrie 2014 şi joi, 11 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 


