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La lucrările comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi  fiind absenţi 4 

deputaţi, după cum urmează: 

- Adomniţei Cristian Mihai – Grupul Parlamentar al PNL 

- Anastase Roberta Alma - Grupul Parlamentar al PD 

- Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul Parlamentar al PD 

- Sârbu Daciana Octavia - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Monica Marinescu – consilier 

A.S.A.S. 

- Cristian Hera – preşedinte 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind 
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învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă. 
Procedură de urgenţă. Raport. (P.l.x 153/2005). 

2. Diverse 
 

 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu 

taxă. Deoarece această propunere legislativă este iniţiativa întregii comisii 

şi dezbaterile generale au avut loc se trece la dezbaterea pe articole. 

Acestea se aprobă cu unanimitate de voturi. Supusă votului pe ansamblu, 

propunerea legislativă se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere. La 

dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Petru 

Andea, Ferenc Asztalos, Paul Magheru, Mircea Puşcă, Ion Preda, 

Alecsandru Ştiucă, Nicolae Bănicioiu. 

În continuare, dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă şi  propune 

luarea în dezbatere a scrisorii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, (adresa nr. 689/3.05.2005) prin care 

sesizează următoarele: 

- Întârzierea promovării Hotărârilor de Guvern pentru 
reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, în 
conformitate  cu prevederile Legii nr. 147/2004. Potrivit art.2 al 
Legii nr. 290/2002 şi a Legii nr. 147/ mai 2004, termenul de 
finalizare al reorganizării unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii urma să fie încheiat în două luni de la data 
intrării în vigoare a acesteia. Lipsa Hotărărilor de Guvern, 
coroborată cu începerea  campaniei agricole din acest an, 
determină dificultăţi financiare deosebit de grave unităţilor de 
cercetare-dezvoltare, întrucât organele financiare judeţene nu 
pun în aplicare prevederile din  lege, iar băncile nu acordă 
credite până la apariţia acestor Hotărâri de Guvern. 
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- Modificarea continuă a suprafeţelor de teren domeniu 
public date în administrarea institutelor şi staţiunilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol prin Legea nr. 
290/2002 şi a celorlalte acte legislative promulgate ulterior, 
după satisfacerea ultimelor solicitări pentru reconstituirea 
drepturilor în perimetrul acestor unităţi, creează instabilitate şi 
nesiguranţă în desfăşurarea normală a activităţii din 
institute şi staţiuni, ameninţând chiar viabilitatea acestora. 

 
- Lipsa resurselor finaciare pentru susţinerea procesului de 

cercetare, renunţându-se la finanţarea directă de la buget. 
Sumele acordate numai în sistem competiţional, prin 
proiecte de cercetare-dezvoltare din Planul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare s-au redus 
dramatic,reprezentând 1/10 din cele alocate în 1990. Sumele 
pentru programul sectorial al Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu au putut fi accesate nici până 
în prezent, deşi Normele Metodologice au fost elaborate şi 
publicate în Monitorul Oficial. Cofinanţarea activităţii de 
cercetare-dezvoltare de către beneficiarii rezultatelor cercetării 
agricole, impusă de legislaţie, lipseşte datorită deficienţelor din 
sistemul de transfer şi diseminare a rezultatelor. 

 
În perspectivă, unităţile de cercetare-dezvoltare nu mai dispun 
de capacitatea financiară de a plăti datoriile acumulate istoric, 
chiar în condiţiile de reeşalonare, din următoarele motive: 
  
- Excluderea unităţilor de cercetare de la  criteriile impuse de 

băncile comerciale pentru obţinerea creditelor bancare, din 
cauza datoriilor şi lipsei posibilităţii gajării bunurilor imobile 
administrate, care sunt de domeniul public. 

- Finanţarea  cercetării  în sistemul descentralizat şi competiţional 
existent cu 33% din bugetul de stat şi 67% cofinanţări de către 
utilizatorii rezultatelor cercetării. 

 
1. În consecinţă, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ne 

solicită să fie sprijinită prin următoarele acţiuni: 
 
- Aprobarea de către Guvernul României a proiectelor de 

hotărâri privind          reorganizarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol,potrivit Legii nr.147/2004, 
care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2003 de 
modificare şi completare a Legii nr.290/2002 privind 
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organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”. 

 
- Alocarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale a Fondurilor prevăzute planului sectorial 
propus de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi aprobat de MAPDR. 

 

Dl.Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” subliniază că având în vedere 

importanţa şi actualitatea solicitărilor adresate, adresează rugămintea de a 

fi sprijiniţi de comisie în procesul de revigorare şi dezvoltare a cercetării 

ştiinţifice agricole româneşti asigurând de contribuţia fără rezerve la 

eforturile de integrare a României în Uniunea Europeană. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se adreseze o scrisoare, în 

numele comisiei, d-lui ministru Gheorghe Fluture, ministrul agriculturii, 

pentru stabilirea unei întâlniri în vederea unei dezbateri pe această temă. 

De asemenea, dl.preşedinte Anghel Stanciu informează comisie 

despre întâlnirea care a avut loc marţi, o discuţie de principiu cu factorii 

responsabili din învăţământul superior şi ai Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării despre proiectul de lege privind asigurarea calităţii în educaţie. 

Proiectul de lege este distribuit membrilor comisiei cu rugămintea de a fi 

studiat cu mare atenţie pentru formularea de amendamente. O altă 

dezbatere va avea loc peste trei săptămâni. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează comisia despre 

organizarea seminarului ,,Priorităţi ale politicilor publice pentru tineret în 

România,,. Este desemnat dl.vicepreşedinte Petru Andea să răspundă de 

acest seminar. 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.,dr.ing.Anghel Stanciu 


