Parlamentul Romaniei
Comisia permanenta comuna a Camerei
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

SINTEZA
lucrărilor şedinţei din ziua de 10 februarie 2014
Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de luni, 10 februarie 2014, şi a fost
condusă de dl. senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei.
Au fost invitaţi să participe la şedinţă următorii: domnul Ion Ciuca, consilier
superior în cadrul Ministerului Educatiei Naţionale, domnul Dan Manolescu, secretar
de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi domnul Ion Bălan, deputat ales în
circumscripţia nr. 38 Tulcea, colegiul uninominal nr. 4.
La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate
următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă L661/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor
În absenţa iniţiatorilor propunerii legislative, domnul senator Traian Constantin
Igaş, preşedinte al comisiei, a făcut o scurtă prezentare a prevederilor propunerii
legislative. De asemenea, a precizat că au fost aduse la cunoştinţa membrilor
comisiei următoarele documente: forma iniţiatorului, expunerea de motive, avizul
Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ.
Neexistând intervenţii pe această propunere legislativă, s-a trecut direct la vot,
comisia avizând negativ propunerea legislativă cu o majoritate de voturi.
2. Propunere legislativă privind instituirea unor facilităţi pentru
studenţii şi masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice,
relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor stagii de
practică retribuite (L662/2013).
În absenţa iniţiatorilor propunerii legislative, domnul senator Traian Constantin
Igaş, preşedinte al comisiei, a făcut o scurtă prezentare a prevederilor propunerii
legislative. De asemenea, a precizat că au fost aduse la cunoştinţă membrilor
comisiei următoarele documente: forma iniţiatorului, expunerea de motive, avizul
Consiliului Economic şi Social, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al
Guvernului.
Domnul senator Dorin Dobra, secretar al comisiei, a dorit să precizeze că este
benefică punerea în discuţie a problemei experienţei profesionale a studenţilor şi
masteranzilor. Din punctul de vedere al domniei sale, orice măsură care sprijină

integrarea profesională a absolvenţilor de studii superioare trebuie susţinută şi
promovată.
Domnul Ion Ciuca, consilier superior în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
a spus că Legea 258/2007 este o lege temeinică şi că nu pot fi aduse modificări
acestei legi doar pentru o minoritate de studenţi, de aceea Ministerul Educaţiei
Naţionale nu susţine această propunere legislativă. Totuşi, domnia sa a precizat că
introducerea unei perioade obligatorii de stagiu pentru toţi studenţii ar reprezenta o
iniţiativă legislativă ce merită luată în considerare.
Domnul deputat Madalin Voicu a dorit să precizeze că propunerea legislativă
creează o discriminare deoarece prevederile favorabile se aplică doar studenţilor
dintr-o anumită categorie şi că legea trebuie regândită. Domnia sa a spus că
încurajarea şi promovarea integrării profesionale a studenţilor şi masteranzilor sunt
măsuri asumate în programul de guvernare, dar că implementarea acestora este
întârziată.
Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a apreciat
poziţia iniţiatorilor dar consideră că propunerea legislativă trebuie refăcută prin
extinderea acestor facilităţi la toate categoriile de studenţi.
Cu o majoritate de voturi, comisia a avizat negativ această propunere
legislativă.
3. Propunere legislativă privind sprijinirea și orientarea elevilor în
carieră (Pl-x nr. 570/2013)
În absenţa iniţiatorilor propunerii legislative, domnul senator Traian Constantin
Igaş, preşedinte al comisiei, a făcut o scurtă prezentare a prevederilor propunerii
legislative. De asemenea, a precizat că au fost aduse la cunoştinţă membrilor
comisiei următoarele documente: forma iniţiatorului, expunerea de motive, avizul
Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ.
Neexistând intervenţii pe aceasta propunere legislativă, s-a trecut direct la vot,
comisia avizând negativ propunerea legislativă cu o majoritate de voturi.
4. Propunere legislativă pentru completarea
nr.571/2003 privind Codul fiscal (L690/2013)
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Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că
au fost aduse la cunoştinţa membrilor comisiei următoarele documente: forma
iniţiatorului, expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ.
Domnul Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, a
spus că din punctul de vedere al instituţiei pe care o reprezintă, propunerea
legislativă nu poate fi susţinută. Astfel, redactarea este eronată, facilităţile fiscale
pentru impozitul pe proprietate fiind atributul autorităţilor locale. De asemenea,
domnia sa a precizat că legislaţia poate acorda facilităţi prin intermediul normelor de
venit.
Domnul deputat Ion Bălan, deputat ales în circumscripţia nr. 38 Tulcea,
colegiul uninominal nr. 4, în calitate de iniţiator al legii a spus că sumele luate de la
locuitorii din Delta Dunării sunt peste posibilităţile lor materiale şi că autorităţile
locale au puteri limitate în a reduce povara fiscală.

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, i-a mulţumit
domnului deputat Ion Balan pentru prezenţa la şedinţa comisiei şi pentru susţinea
propunerii legislative.
Domnul senator Constantin Popa a spus că Delta Dunării este un loc ce merită
o atenţie specială şi că domnia sa susţine propunerea legislativă datorită gradului
ridicat de sărăcie al locuitorilor.
Domnul deputat Madalin Voicu a intervenit spunând că, dat fiind contextul
economic, o reducere de 50% a impozitului pe venit din activităţile agricole este
destul de mare şi că rezonabil şi realist ar fi luarea în considerare a unui procent de
30%. Din punctul de vedere al domniei sale, ideală ar fi o reducere cu 80% dar acest
lucru nu este posibil, din păcate.
Domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc a precizat că Delta Dunării este
o zonă deosebită ce merită sprijinită, dar că o reducere a impozitării trebuie să vină
din partea Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, domnia sa a spus că mai
sunt şi alte zone defavorizate în România care ar merită aceeaşi atenţie ca Delta
Dunării.
Domnul deputat Florin Pâslaru a spus că Delta Dunării este o bogăţie din toate
punctele de vedere dar că domnul deputat Madalin Voicu are dreptate când spune că
o reducere cu 50% este prea mare pentru posibilităţile actuale. Domnia sa a precizat
că susţine proiectul dar într-o formulă agreată cu Ministerul Finanţelor Publice.
Domnul deputat Ion Bălan a spus că domnia sa este deputat de Tulcea şi că
se fac eforturi de îmbunătăţire a condiţiilor din zonă printr-o strategie de dezvoltare
convenită cu Banca Mondială. Totuşi, condiţiile de trai sunt vitrege şi Delta Dunării
este percepută ca o zona protejată pentru animale iar omul este lăsat deoparte.
Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că,
din punctul de vedere al domniei sale, sumele despre care vorbim sunt mici pentru
Ministerul Finanţelor Publice dar mari pentru localnici.
Nemaiexistând alte intervenţii, comisia a avizat negativ această propunere
legislativă, cu o majoritate de voturi.
5. Propunere privind efectuarea unei vizite a comisiei în Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării
Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a propus
membrilor comisiei efectuarea unei deplasari în Delta Dunării pentru a identifica
soluţii la o serie de probleme locale. Astfel, în ultimii ani, toate rapoartele naţionale
şi internaţionale referitoare la Delta Dunării au subliniat următoarele probleme:
declinul continuu al resursei piscicole din cauza supraexploatării comerciale şi a
braconajului; necesitatea reconstrucţiei ecologice a zonei prin renaturarea
amenajărilor agricole şi piscicole ; necesitatea gestiunii ecologice a deseurilor şi
evitarea impactului negativ asupra ecosistemelor şi a sănătăţii populaţiei;
necesitatea implementării regulamentului cadru de urbanism la nivelul tuturor
administraţiilor locale şi valorificarea capitalului natural al zonei ; sprijinirea populaţiei
din zonă prin măsuri economice concrete.
De asemenea, domnia sa a precizat că adoptarea unor măsuri adecvate pentru
protejarea Deltei Dunării este o obligaţie asumată de România în cadrul unor
convenţii şi strategii internaţionale din care cele mai importante sunt: obiectiv aflat
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1991, protejat de prevederile Convenţiei

UNESCO de protejarea a patrimoniului universal cultural şi natural (noiembrie 1972,
Paris, Franta); Planul Strategic al ONU pentru Biodiversitate 2011 – 2020 „Trăind în
armonie cu natura” (octombrie 2010, Nagoya, Japonia); Strategia UE pentru
Biodiversitate pentru 2020 (decembrie 2011); Strategia UE pentru Regiunea Dunării
(iunie 2011).
Comisia a adoptat în unanimitate propunerea domnului senator Traian
Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, urmând ca detaliile concrete privind această
deplasare să fie stabilite ulterior şi aduse la cunoştinţă membrilor comisiei.

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin,
doamna senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat
Antal Istvan, domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul deputat Cozmanciuc
Corneliu-Mugurel, domnul deputat Palăr Ionel, domnul deputat Pâslaru Florin-Costin,
domnul senator Popa Constantin, domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan.
Au fost absenţi: domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, domnul deputat Dobre
Victor Paul, domnul senator Draghici Damian, domnul deputat Ghiveciu Marian,
domnul senator Nasta Nicolae, domnul deputat Necula Cosmin, domnul deputat
Paleologu Theodor, doamna deputat Turcan Raluca.
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