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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 

membri ai Comisiei;  a absentat motivat dl. deputat Vladimir Fârşirotu - 

Grupul Parlamentar al PRM. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Agenţia Nucleară 

- Dan Popescu – secretar general 

- Maria Andrei – consilier juridic 

C.O.R. 

- Cristian Diaconu – director 

- Carmen Trocan – director 

Direcţia Generală a Vămilor 

- Georgeta Mitroi – şef serviciu 

invatamant_sala
Original
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Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei.  

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul 
operaţiunilor de vămuire. (PLX 433/2005). Aviz. Termen: 6 
octombrie 2005. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2002 privind 
transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietatea privată a 
statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român. 
(PL.X.419/2005) Aviz. Termen: 12 octombrie 2005. 

3. Proiectul de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care 
România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică (AIEA). (PL.X.420/2005) Aviz. Termen: 12 octombrie 
2005. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2005 pentru modificarea art.71 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 
(PL.X.408/2005) Aviz. Termen: 14 octombrie 2005. 

 

 

Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul 

operaţiunilor de vămuire. Este invitat iniţiatorul să prezinte proiectul de lege. 

D-na Georgeta Mitroi, şef serviciu, Direcţia Generală a Vămilor arată 

că prin prezentul act normativ se propune abrogarea Legii nr.202/2000 

privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire şi înlocuirea ei cu prezenta 

lege. Aceste modificări sunt necesare datorită angajamentului luat de 

România de a-şi armoniza legislaţia cu noul acquis comunitar pe de o parte, 
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şi de a rezolva disfuncţionalităţile apărute în aplicarea vechii legi, pe de altă 

parte. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se treacă la 

dezbaterea pe articole, care s-au votat cu unanimitate de voturi. Cu 

unanimitate de voturi se  aprobă eliberarea avizului favorabil. 

Se continuă cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea 

cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietatea privată a statului, în proprietatea 

Comitetului Olimpic Român. Este invitat iniţiatorul să prezinte proiectul de 

lege. 

Dl.Cristian Diaconu, director, arată că C.O.R. beneficiază de o bază 

materială destinată exclusiv desfăşurării activităţilor mişcării olimpice 

române şi anume Complexul Olimpic Sydney 2000 din satul Izvorani. Se 

instituie obligaţia de a se construi, în termen de 10 ani, o pistă de atletism, 

bazin de înot de dimensiuni olimpice, o sală de sport cu facilităţi de 

antrenament şi refacere. În caz contrat, bunurile atribuite vor reveni în 

proprietate statului. Prevederile prezentului proiect de lege urmăresc 

armonizarea activităţilor desfăşurate în prezent în acest complex, de către 

loturile sportive, Academia Olimpică Română, federaţii şi cluburi sportive 

etc., cu acţiuni ale altor persoane şi instituţii interesate, menite să contribuie 

la crearea de fonduri suplimentare în favoarea dezvoltării mişcării olimpice 

din ţara noastră. Adoptarea acestui proiect de lege ar crea posibilitatea 

atragerii de fonduri pentru dezvoltarea complexului sau pentru acoperirea 

unor cheltuieli de întreţinere a acestuia.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se treacă la 

dezbaterea pe articole, care s-au votat cu unanimitate de voturi. Cu 

unanimitate de voturi se  aprobă eliberarea avizului favorabil.  
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Urmează proiectul de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care 

România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică 

(AIEA). Este invitat iniţiatorul să prezinte proiectul de lege. 

Dl. Dan Popescu, secretar general,  Agenţia Nucleară, arată că 

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică – AIEA – este o organizaţie 

internaţională, cu sediul la Viena, care activează sub egida Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (ONU) şi reprezintă forumul    mondial care se ocupă cu 

promovarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice şi a cooperării tehnice 

între statele membre. Prezentul proiect de Lege stabileşte cadrul legal care 

va permite Agenţiei Nucleare să îndeplinească obligaţiile financiare ale 

României faţă de AIEA, începând cu semestrul II al anului 2005. Fondurile 

necesare plăţii obligaţiilor financiare anuale ale României către AIEA, vor fi 

prevăzute în bugetul anual al Agenţiei Nucleare.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se treacă la 

dezbaterea pe articole, care s-au votat cu unanimitate de voturi. Cu 

unanimitate de voturi se  aprobă eliberarea avizului favorabil.  

Se continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.25/2005 pentru modificarea art.71 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. 

În urma dezbaterilor generale, la care au luat cuvântul deputaţii: Petru 

Andea, Mircea Puşcă, Ferenc Asztalos, Ecaterina Andronescu, a rezultat că, 

în forma prezentată, proiectul de lege comportă unele amendamente de fond 

privind stabilirea cadrului juridic în care trebuie să funcţioneze Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. În acest sens s-a solicitat implicarea 

comisiei noastre în dezbaterea pe fond a proiectului de lege menţionat, 
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împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, comisie sesizată în fond.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

amânare a proiectului de lege, propunere care se aprobă cu 14 voturi pentru 

şi un  vot împotrivă.  

Ordinea de zi fiind epuizată, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


