
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                                   
 

 
BIROUL PERMANENT 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege privind 

completarea art.III din Legea nr.72/2011 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cu adresa nr. PL-x 493 din 3 octombrie 

2018. 

În raport cu obiectul si conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 
                 PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 
                Nicuşor HALICI                  Alexandru STĂNESCU            Camelia GAVRILĂ  
 
 
 
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

            4c-13/807/2018 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice 
                  4c-5/650/2018 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport 

                 4c-11/294/2018 
 
      
     Bucureşti, 19 februarie 2019 
     Nr.4c-13/807/2018 
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                                                                                    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                          CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                           
 

 
 

RAPORT COMUN 

asupra Proiectului de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 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.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind completarea 

art.III din Legea nr.72/2011 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, transmis cu adresa nr. PL-x. 493 din 3 octombrie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-13/807, 4c-4/650, respectiv cu 4c-27/294 din 4 

octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 26 septembrie 2018. 

 Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
     4c-13/807/2018 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

4c-5/650/2018 

Comisia  pentru   învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 

                    4c-11/294/2018 
 
 
 
   Bucureşti, 19 februarie 2019 
   PL-x 493/2018 
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Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr. 723 din 19 iulie 2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.III din Legea nr.72/2011, în sensul ca, prin derogare de la 

prevederile generale aplicabile în materie, reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare care fac obiectul prevederilor Legii 

nr.45/2009 să nu fie condiţionată de existenta cărţilor funciare, inclusiv în situaţia modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică. În prezent, această 

reorganizare se face prin hotărâre a Guvernului. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţă din 06.11.2018, în temeiul prevederilor art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, membrii acesteia şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Sorin 

Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat: domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 februarie 2019 în 

temeiul dispoziţiilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Deputaţii au fost prezenţi la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezenţă. 
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Membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea 

nr.72/2011 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, cu amendamentele admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă din raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

           PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 
             Nicuşor HALICI                                        Alexandru STĂNESCU                                     Camelia GAVRILĂ 

 
 
 

               SECRETAR,                                  SECRETAR,                                                       SECRETAR,                              
         Aida-Cristina CĂRUCERU                                   Dan CIOCAN                                                      Viorel STAN 

                   
       

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Consilier parlamentar,                                              Consilier parlamentar,                                                                        Şef birou, 
                      Dragoş Bucur                                                                        Ionela Began                                                                                  Ioana-Florentina Mînzu 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text Lege Text adoptat de Senat Autor amendamente Motivare 

1. Lege nr. 72 din 3 iunie 2011 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  
 

Lege privind completarea art.III din 
Legea nr.72/2011 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 

 

Nemodificat 
 

 

2. 

----------------- 

Articol unic.- La articolul III din 
Legea nr.72/2011 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.399 din 7 iunie 2011, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11) cu următorul cuprins: 

 

Articol unic.- După alineatul (1) al 
articolului III din Legea nr.72/2011 
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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.399 din 7 iunie 
2011, se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 

 
 

Tehnică legislativă 

3. Articolul III 
(1) Reorganizarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare ce fac obiectul 
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prevederilor 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, se face de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin hotărâre a 
Guvernului iniţiată de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
la propunerea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" pentru anexele nr. 
1-3 şi 5, şi la propunerea Agenţiei 
Domeniilor Statului, pentru anexa 
nr. 6, iar pentru anexa nr. 4, prin 
hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului sau de 
Academia Română, după caz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(11) Reorganizarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare prevăzută la 
alin.(1) nu este condiţionată de 
existenţa cărţilor funciare, inclusiv în 
cazul modificărilor inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(11) Reorganizarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare prevăzută la alin.(1) 
nu este condiţionată de existenţa cărţilor 
funciare, inclusiv în cazul modificărilor 
inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la finalizarea lucrărilor 
de înscriere în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară a bunurilor 
imobile din domeniul public al statului 
aflate în administrarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare.” 
Autor:Comisia pentru agricultură + 
Comisia pentru învăţământ 


