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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
(Plx. 86/2019)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.86 din 04 martie
2019, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și
imunități, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului
Legislativ (nr.1089/14.11.2019), Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 223/22.02.2019 și Punctul de vedere al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" nr. 1508/25.01.2019.
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Propunerea legislativă 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 şi completările ulterioare, în sensul trecerii Staţiunii de
Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în subordinea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, sub denumirea de Staţiunea
Didactică şi de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Resurselor Vegetale Suceava, ca instituție de drept public cu personalitate
juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 25 februarie 2019.
4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut
propunerea legislativă în şedinţe separate.
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 26 martie 2019. La
lucrările Comisiei au participat 19 deputaţi, din totalul 24 membri ai Comisiei.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri,
respingerea propunerii legislative.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat propunerea legislativă în
ședința din 2 aprilie 2019. Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost
prezenți la lucrări conform listei de prezență.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a propus, cu 19 voturi
pentru și 2 abțineri, respingerea propunerii legislative.
La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul Sorin Claudiu
Roșu Mareș - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Daniela Paula Ursu - șef birou,
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără - președinte și domnul Marian Bogoiescu vicepreședinte în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii propun Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative
din următoarele considerente:
- potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea 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 şi completările ulterioare, ”Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti",
denumită în continuare ASAS, este forul naţional de consacrare academică şi de coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică în
domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale şi protecţiei
mediului.” În acest sens, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii se organizează și își desfășoară activitatea în
subordinea ASAS. Prin trecerea Stațiunii în subordinea Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava se poate afecta realizarea în
mod unitar de către ASAS a coordonării activității acestor instituții;
- în baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenția asupra Legii nr. 45/2009 trebuie să se ”integreze
armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea
normală a articolelor”. În aceste condiții, scoaterea unității de cercetare-dezvoltare în cauză din subordine ASAS nu poate face
obiectul includerii în cuprinsul Legii nr. 45/2009 a unor modificări sau completări;
- din prevederile art. 28 al Legii nr. 45/2009 reiese faptul că unitățile de cercetare-dezvoltare funcționează în subordinea
ASAS (unitățile din Anexele nr. 1-3 și 5), în subordinea Agenției Domeniilor Statului (unitățile din Anexele nr. 6) sau se
integrează în cadrul unor instituții de învățământ superior de stat (unitățile din Anexele nr. 4). Inițiativa reglementează o soluție
legislativă diferită de cele prevăzute în textul Legii nr. 45/2009 și anume funcționarea Stațiunii în subordinea unei instituții de
învățământ;
- stațiunile didactice din cadrul universităților sau unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea acestora se pot înființa,
organiza și își pot desfășura activitatea în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile activității de cercetare-dezvoltare
și din domeniul învățământului, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, și Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deci în alt context legislativ decât cel menționat în
inițiativa de față;
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- în prezent, prin aplicarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009, Stațiunea de
Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava a fost reorganizată în subordinea ASAS prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2018. Potrivit
H.G. nr. 148/2018, Stațiunea funcționează ca instituție publică, dar prin adoptarea textului inițiativei acest statut nu ar mai fi
menținut după schimbarea subordonării. În lipsa statutului de instituție publică, finanțarea acesteia nu mai poate fi asigurată din
subvenții de la bugetul de stat.
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