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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 07, 08 și 09 decembrie 2021 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 07 decembrie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru modificare Legii 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. PLx. 395/2021.  

2. Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de 
învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate. PLx. 567/2021.  

II. AVIZ 
3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor și drepturile conexe. PLx. 565/2021.  
III. DIVERSE 

Miercuri, 15 decembrie și joi, 16 decembrie 2021 
Documentare, consultare și analiză asupra următoarelor proiecte de lege 

 
Marți, 07 decembrie 2021 

 
Lucrările ședinței Comisiei 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 dezbaterea proiectului de Lege pentru modificare Legii 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 (PLx. 395/2021). 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că proiectul de Lege are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea 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 transmiterii unei suprafețe de teren de 50,3278 ha, aflată în 
domeniul public al statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, județul Ilfov, în administrarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București. Motivarea 
transferului o constituie dorința IBA București de a-și dezvolta în continuare capacitatea e 
cercetare, având șansa de a deveni un pol regional și european de referință, prin implementarea 
unui nou proiect de dezvoltare, prin fonduri structurale și Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). 
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Domnul președinteValeriu Tabără a susțiut proiectul care vine să completeze elemente 
de patrimoniu ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - 
IBA București (IBA), institut aflat în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării si 
Digitalizarii și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice, fiind unul 
dintre cele mai cunoscute și apreciate institute de cercetare din domeniul alimentar din țară. IBA 
dorește să își dezvolte în continuare capacitatea de cercetare având șansa de a deveni un pol 
regional și european de referință. Trasnsferul  suprafeței de teren este perfect legal și este 
susținut de toți factorii de răspundere în domeniu.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat 
raportul preliminar de adoptare cu amendamente admise, primit din partea Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

 
A urmat proiectul de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de 

învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate. (PLx. 567/2021). 
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că proiectul de Lege are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legislativ în vederea participării elevilor și studenților din 
instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități organizate de către 
instituții omoloage partenere din străinătate. Astfel, studenții înmatriculați la programele de 
studii universitare de licență pentru formarea inițială a ofițerilor, organizate de Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, la forma de învățământ cu frecvență, și elevii 
înmatriculați la școlile pentru formarea inițială a subofițerilor și agenților de poliție ce 
funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se pot deplasa în străinătate în vederea 
participării conferințe științifice sau de specialitate, stagii de pregătire, schimburi de experiență, 
vizite de documentare. Deplasarea și participarea la aceste activități se realizează în baza 
documentelor de cooperare internațională încheiate la nivel de stat, guvernamental sau 
departamental, în domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitațiilor 
primite de la instituții de profil din străinătate. 

Domnul rector Claudiu Stefan Chindriș a explicat că inițiativa permite participarea 
elevilor și a studenților din instituțiile de învățământ ale M.A.I. la conferințe științifice sau de 
specialitate, stagii de pregătire sau schimb de experiență organizate/desfășurate de/cu instituții 
de învățământ similare, pe bază de reciprocitate, ceea ce va duce la îmbunătățirea capacităților 
și competențelor profesionale ale acestora. Aceste activități pot avea ca efect și consolidarea și 
extinderea carierelor acestora, precum și promovarea pe plan internațional a excelenței în 
educație. De asemenea, prin proiectul de act normativ se are în vedere stabilirea drepturilor de 
cazare, diurnă și transport aferente participării la activitățile desfășurate în străinătate. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise, care va fi trasnsmis Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor și drepturile conexe (PLx. 565/2021). 
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea Legii nr.8/1996 în scopul transpunerii în legislația națională a 
Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de 
stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile 
anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale 
programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului, și a 
Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 
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96/9/CE și 2001/29/CE. Modificările și completările propuse vizează o arie largă de aspecte 
având ca scop principal să asigure securitatea juridică a domeniului reglementat, precum și 
menținerea unui nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi. Drepturile de autor reprezintă 
un mijloc important pentru asigurarea recompensării activităților din sectorul creativ. Dinamica 
continuă a domeniului drepturilor de autor a impus adoptarea unor reglementări la nivelul 
Uniunii Europene, astfel încât, același regim juridic să poată fi întâlnit, ca regulă, în oricare stat 
membru. Proiectul introduce o serie de definiții a unor termeni și expresii noi, explicând 
înțelesul acestora și contextul în care acestea urmează a fi folosite. Aduce o serie de completări 
având drept scop reglementarea unor excepții de la dreptul de reproducere, acestea vizând 
reproducerile și extragerile efectuate de către organizațiile de cercetare și de instituțiile de 
conservare a patrimoniului cultural, pentru a putea realiza extragerea textului și a datelor în 
scopuri de cercetare științifică și de conservare a patrimoniului cultural. De asemenea, urmează 
a fi exceptate de la dreptul de reproducere, dreptul de comunicare publică și dreptul de punere 
la dispoziția publicului, utilizările digitale ale operelor și altor obiecte protejate, inclusiv în 
mediul online și cel transfrontalier, în scopul unic de ilustrare didactică. Proiectul cuprinde și o 
serie de aspecte legate de informațiile la care au dreptul autorii și artiștii interpreți sau 
executanți, față de cei cărora le-au acordat o licență sau cărora le-au transferat drepturile de 
exploatare. În vederea asigurării respectării și implementării anumitor măsuri impuse prin cele 
două directive, s-au cuprins și unele obligații în sarcina ORDA. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut două amendamente, care au fost adoptate 
cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Comisia, cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu 
amendamentele admise asupra proiectului de lege. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
București: 

- Claudiu Stefan Chindriș - rector  
- Takacs Călin - prorector.  

 Din partea Ministerul Culturii: 
- Demeter András István- secretar de stat 

 Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu- Șișești”: 
- Valeriu Tabără - președinte. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, 
Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari, 
Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Ioan 
Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-
Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi. 

La ședință a absentat domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol.  
 
În zilele de miercuri, 08 decembrie și joi, 09 decembrie 2021, 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 


