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RAPORT  INLOCUITOR  

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 privind  organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  

 
 
 În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 480/2009/2011 din 28 
martie 2011, în vederea reexaminării Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 privind  organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
şi industriei alimentare. 

În temeiul art. 77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, 
Preşedintele României, la data de 27 decembrie 2010, s-a adresat 
Parlamentului cu Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind  
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, arătând motivele pentru care nu este oportună adoptarea 
prevederilor art. II  şi ale art. IV ale legii. 

Potrivit alin.(21) al art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
astfel cum a fost completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
14/2010, Comisia a hotărât întocmirea unui raport înlocuitor, în termen 
de 5 zile de la împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor. 



În urma reexaminării, Senatul, în şedinţa din 21 martie 2011, a 
admis cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat, 
în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul  
Adrian Rădulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 
27 membri ai comisiei. 

În şedinţa din 14 aprilie 2011, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, admiterea 
cerererii de reexamianare a Preşedintelui României şi adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR,  
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU    
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