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S I N T E Z A 
 şedinţei comune a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi industrii specifice din ziua de 20 octombrie 2004 

 
 
 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi membrii celor două Comisii.  

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

- Adam Crăciuneascu – secretar de stat 

- Gheorghe Predilă – consilier 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Gheorghe Asanică – secretar general adjunct 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Adrian Pavel – consilier al ministrului 

A.S.A.S. 

- Gheorghe Sin – secretar general 

- Alexandru Tianu – director 

- Elena Roman – jurist 

Lucrările şedinţei sunt conduse alternativ de dl.Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ şi de către dl.Ioan Bâldea, 

Administrator
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preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi industrii specifice. 

Ordinea de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2002 privind organizaea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti,,. Raport comun – Comisia pentru agricultură. 
(P.L.X-608). 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989. Aviz. (P.L.X-605). 

      
 

În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă 

principalele modificări aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind 

organizaea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei 

de ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,,. Subliniază că 

pentru revigorarea şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare agricolă, 

Guvernul României prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

rurale a elaborat o viziune de restructurare a acesteia cu participarea 

Băncii Mondiale în finanţarea şi implementarea unor programe prioritare 

de cercetare, legate de nevoile immediate de integrare în Uniunea 

Europeană. Realizarea acestei restructurări presupune o reformare a 

unităţilor de cercetare care sunt responsabile cu implementarea 

programelor prioritare. În acest sens, a fost necesar ca unele dintre 

unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,, să se organizeze în 

institute naţionale în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,,. Prin reorganizarea unităţilor de cercetare-
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dezvoltare ca institute naţionale şi institutţii publice cu venituri proprii 

din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti,, se realizează şi cadrul legal pentru predarea către 

comisiile locale a terenurilor agricole necesare reconstituirii dreptului de 

proprietate privată pentru persoanele fizice şi juridice îndreptăţite, ceea ce 

nu ar fi posibil fără modificarea art.223 din Legea nr.290/2002. 

De asemenea, subliniază că terenurile care urmează a se preda 

comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor au fost deja delimitate în acord cu unităţile de cercetare-

dezvoltare, cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti,, şi cu prefecturile judeţelor în cauză. Totodată, prezintă 

punctele nevralgice ale ordonanţei, propunând ca dezbaterea în comisiile 

reunite să înceapă cu acestea.  

La dezbateri generale, au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, 

Ioan Bâldea, Marian Ianculescu, Gheorghe Roşculeţ,Atilla Kelemen, 

Octavian Petruş, Iulian Mincu, Paul Magheru, Ioan Bozgă, Mihai 

Nicolescu, Adrian Moisoiu. 

La dezbaterea legii pe articole au fost făcute mai multe 

amendamente pe textul ordonanţei şi pe textul adoptat de Senat. 

Amendamentele adoptate, cu unanimitate de voturi, se regăsesc în 

raportul comun al celor două comisii. Totodată, Comisiile au avut în 

vedere şi propunerile formulate de Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,, care în marea lor majoritate au fost 

acceptate. Reprezentanţii ministerelor invitate, cu argumentele de rigoare, 

au fost de acord cu soluţiile propuse în textul raportului şi le-au susţinut.  

Cu unanimitate de voturi, cele două comisii, au avizat favorabil 

proiectul de lege şi au fost de acord cu întocmirea raportului pentru 

Plenul Camerei Deputaţilor.  
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În continuarea lucrărilor Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că înfiinţarea Institutului 

se face în vederea studierii aspectelor legate de condiţiile interne şi 

internaţionale ale declanşării şi desfăşurării Revoluţiei române din 

decembrie 1989. Institutul va exercita şi realiza trei tipuri de atribuţii 

definitorii, şi anume: în domeniul documentării; în domeniul cercetării; în 

domeniul comunicării.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi avizează 

favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 


