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Marți, 25 februarie 2020 

 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei,  

fiind absent 5 deputați, după cum urmează: 

 - domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - înlocuit de domnul deputat Liviu Balint, 

Grupul parlamentar al PNL 

 - doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Constantin Șovăială, 
Grupul parlamentar al PNL 

            - doamna deputat Florica Cherecheș - înlocuită de doamna deputat Antoneta Ioniță, 

Grupul parlamentar al PNL 

            - doamna deputat Camelia Gavrilă - înlocuită de domnul deputat Florin Manole, Grupul 

parlamentar al PSD 
            - doamna deputat Cosma Lavinia-Corina - Grupul parlamentar al USR. 

 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  

 Din partea Ministerului Educației și Cercetării  

 - Dragoș Rădulescu - secretar de stat.  
           Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

- Niculescu Annemarie - consilier 

Din partea Ministerului Afacerilor Interne  

- Marin Anca - consilier juridic. 

  
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 25 februarie 2020 

                                     I. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ   

 1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 - O Uniune mai 
ambițioasă (COM(2020)37). 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Pregătirea Conferinței 

privind viitorul Europei. COM(2020)27. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 

pentru examinarea fondului. Termen: 04 martie 2020. 
                                                                     II. AVIZE 
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 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 

privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, 

precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare. PLx. 18/2020.C.D. – Cameră 

decizională. 

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și 

finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății. PLx. 23/2020 C.D. – Cameră decizională. 

 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 

privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană fără un acord. PLx. 25/2020 C.D. – Cameră decizională. 

 4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. PLx. 32/2020 C.D. – Cameră decizională. 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. PLx. 42/2020 C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind 

drepturile de autor și drepturile conexe. PLx. 57/2020 C.D. - Cameră decizională. 

                                                                  III. DIVERSE 

Miercuri, 26 februarie și joi, 27 februarie 2020 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Szabo Odon, vicepreședintele 

Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  

 
Ședința a început cu dezbaterile asupra comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru 

al Comisiei pentru 2020 - O Uniune mai ambițioasă (COM(2020)37).  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a prezentat o serie de proiecte de acte fără caracter 

legislativ care aparțin domeniului Comisiei noastre, precum: O strategie pentru o Europă 
pregătită pentru era digitală; Planul de acțiune pentru educația digitală; Cartea albă privind 

inteligența artificială; Strategia europeană privind datele; Acțiuni subsecvente Cărții albe 

privind inteligența artificială, vizând inclusiv aspecte legate de siguranță, răspundere, drepturile 

fundamentale și date; Comunicarea privind viitorul cercetării și inovării și spațiul european de 

cercetare; Comunicare privind misiunile de cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 
Europa. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea domnului 

vicepreședinte Szabo Odon.  

 

Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra comunicării Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu: Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei, 

COM(2020)27. 

Referitor la conținutul Comunicării, domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat 

faptul că dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu este nouă, aceasta fiind inițiată de 

Consiliul European informal din iunie 2016 dar și că în Parlamentul European, toate comisiile 
de specialitate au fost sesizate în vederea adoptării unui aviz, iar Comisia pentru afaceri 

constituționale (AFCO) a fost desemnată comisia competentă în vederea adoptării unui raport. 
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În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui Proiect de opinie 

favorabil Comunicării.  
 

S-a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor 

măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare (PLx. 

18/2020).  
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, precum și din 

domeniul fiscal-bugetar. Principalele prevederi se referă la: modificarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prin prelungirea 
termenului de la care devine obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral, suspendarea 

aplicării în anul 2020 a Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment 

nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, 

amânarea intrării în vigoare a Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și 

Marketingul Produselor Agroalimentare, abrogarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind 
plata defalcată a TVA. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține proiectul de 

Lege. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amendamente la art. II. și art III din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2019, ce au în vedere distribuirea mierii de albine la 

începând cu anul școlar 2020-2021. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamente admise. 

 

Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx. 23/2020). 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare crearea unui cadru legal, unitar și coerent astfel încât rezidenții să poată beneficia 

de pregătirea în rezidențiat și în cadrul unităților medico-militare care, deși au personal încadrat 

care îndeplinește condițiile pentru a fi desemnați coordonatori, nu pot efectua pregătirea în 

rezidențiat, deoarece sunt încadrați în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate și 

nu în centre universitare. Prin această reglementare se elimină inechitățile existente în prezent, 
determinate de imposibilitatea unităților medico-militare, instituții care erau în imposibilitatea 

de a efectua pregătirea în rezidențiat, deși cadrul legal existent în vigoare, la data prezentei 

ordonanțe de urgență a Guvernului, le permitea exercitarea acestui drept, întrucât un număr 

semnificativ de cadre medicale încadrate în unitățile medico-militare recunoscute ca și 

coordonatori de rezidențiat, deși, sunt cadre universitare în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior particulare acreditate. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține inițiativa 

legislativă. 

Comisia, cu 18 voturi pentru și o abținere, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 

proiectului de lege. 
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Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord (PLx. 25/2020). 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord întemeiat pe articolul 50 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. Demersul legislativ vizează crearea cadrului legal primar expres 

pentru reglementarea statutului cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora care și-
au exercitat dreptul la liberă circulație în România înainte de data retragerii Marii Britanii din 

Uniunea Europeană. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține inițiativa 

legislativă. 

 Doamna Marin Anca, consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a 
subliniat faptul că Ordonanța de urgență nr.70/2019 nu mai are obiect dat fiind faptul că Marea 

Britanie a părăsit Uniunea Europeană cu acord.  

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus să se transmită Comisiei sesizate în fond 

să realizeze un proiect legislativ de respingere a ordonanței de urgență. 

 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz negativ asupra 
proiectului de Lege.   

 

Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx. 32/2020).       
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-se ca salariile de bază 

ale personalului Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și ale 

personalului din unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia, să fie stabilite la nivelul 

salariilor de bază prevăzute pentru aceste categorii de personal pentru anul 2022, prin excepție 
de la prevederile art.38 alin.(4) din respectiva lege. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul susține inițiativa 

legislativă 

Comisia, cu 15 voturi pentru și 4 abțineri, a adoptat un aviz favorabil.  

 
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 42/2020). 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2015 prin instituirea unei excepții pentru 

Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sișești” și unitățile subordonate, 
precum și pentru fundațiile înființate de aceasta în calitate de fondator unic, în sensul de a 

exclude de la aplicarea prevederilor Titlului II - „Impozitul pe profit” din Codul fiscal a 

activităților economice desfășurate, altele decât cele rezultate din utilizarea terenurilor pentru 

activități de cercetare-dezvoltare. De asemenea, se prevede completarea prevederilor art. 456 

alin.(1) lit.(m) și ale art. 464 alin.(1) lit. p) din Legea nr.227/2015, în sensul ca Academia de 
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și fundațiile înființate de aceasta să 

beneficieze de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren, cu excepția încăperilor 

și a terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 

Domnul Dragoș Rădulescu a menționat că Ministerul nu susține inițiativa legislativă. 

Comisia, cu 16 voturi pentru și o 3 abțineri, a adoptat un aviz negativ.  
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A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit. c din Legea nr.8/1996 

privind drepturile de autor și drepturile conexe (PLx. 57/2020).  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art.116 alin.(1) lit. c) din Legea nr.8/1996, în sensul instituirii 

posibilității acordării remunerației stabilite de lege și pentru autorii operelor de artă scrisă și artă 

vizuală a căror operă se reproduce digital. 

Comisia, cu 18 voturi pentru și o abținere, a adoptat un aviz favorabil.  

 
 

În zilele de miercuri, 26 februarie și joi, 27 februarie 2020, lucrările Comisiei au avut 

pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 

a Comisiei. 

 
 

 

VICEPREȘEDINTE 

SZABO Odon 

  


