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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 

 
  

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008, 
cu următoarele modificări: 
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1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea art. III 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
  

 2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul unic. –  Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de                      
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ 
Gheorghe Ioenscu-Şişeşti”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 232/2005, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul 
cuprins: 

«a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante la data 
reorganizării unităţilor de cercetare-dezvoltare, prin hotărâre a 
Guvernului, şi neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate 
bugetului statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului 
asigurărilor pentru şomaj. Fac excepţie contribuţia pentru pensia 
suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurări sociale, 
contribuţia individuală de asigurări de şomaj, contribuţia datorată 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către 
persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe valoarea 
adăugată suspendată în vamă, impozitul pe salarii, impozitul pe 
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veniturile din salarii, care urmează a fi achitate în termen de 12 
luni de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de 
reorganizare a fiecărei unităţi de cercetare-dezvoltare în parte; 

b) fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la lit. a) şi 
sumele preluate pentru încasare de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, reprezentând contribuţia datorată 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele 
reprezentând creditele şi dobânzile aferente preluate de Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului de la Banca Agricolă S.A., 
precum şi alte obligaţii bugetare preluate de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului, fac obiectul scutirii de la 
plată;» 
 

2. Alineatul (6) se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în 
condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Ioan  Oltean 

 
Mircea Dan Geoană 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. 
 
 


