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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28 - 30.03.2000 

 
 La lucrările comisiei din zilele de 28 – 30.03.2000 au fost prezenţi toţi cei 
32 deputaţi, membri ai Comisiei.   
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat George Rizescu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: domnii Ştefan Pete – 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Petre Adrian –
secretar general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-
Siseşti. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. “Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/1999 
pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar” (sesizare în 
fond în vederea reexaminării) 

2. “Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare – dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti” (avizare) 

Comisia a început dezbaterile cu propunerea legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare – dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti” luând cuvântul domnul secretar 
general Petre Adrian prin care a informat membrii comisiei despre modul actual 
de organizare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-
Siseşti” precum şi principiile care au stat la baza proiectului de reorganizare a 
instituţiei sus menţionate. 

Domnul secretar de stat Ştefan Pete arată că acest proiect de lege nu este 
agreat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
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Domnul deputat Cristea Gheorghe arată că în acest proiect de lege 
prevederile sunt contradictorii din două motive: 

- Grija ASAS să conserve o structură organizatorică existentă; 
- Crează ideea unei competiţii prin crearea unor 14 institute cu caracter 

naţional şi care au în subordine 56 de staţiuni. 
De asemenea domnul Gheorghe Cristea arată că rezultatele cercetărilor 

ştiinţifice nu se văd în activitatea practică din agricultură. 
 Domnul deputat Nicolae Groza arată că atât timp cât nu avem o altă ofertă 
a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei privind reglementările cuprinse în 
acest proiect, pentru a elimina dezastrul din cercetare, nu este cazul să-l avizăm 
negativ. 
 Domnul deputat Kelemen Atilla arată că toţi sunt de acord cu problema 
reorganizării cercetării, dar să facem bine acesată reorganizare. La articolul 5 se 
cer fonduri de la stat şi în acelaşi timp se vrea şi autonomia. La articolul 9 se 
vrea ca Academia să conducă doctorate dar legea învăţământului reglementează 
clar această chestiune. În concluzie acest proiect de lege în loc să limpezească 
unele lucruri din cercetare, face dezordine. 
 Domnul deputat Neagu Victor arată că până acum nu s-a făcut nimic bun 
pentru agricultură şi de aceea este bine ca deputaţii să îmbunătăţească acest 
proiect de lege. 
 Domnul deputat Paul Alecu arată că în acest moment această lege nu este 
oportună şi necesară şi ASAS-ul îşi are rolul pe care îl merită. ASAS-ul nu şi-a 
prezentat un punct de vedere privind dezvoltarea agriculturii în România şi 
organizarea unei ferme în sud sau în nord. Dacă ASAS nu a făcut până în acest 
moment un program atunci să-l facă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
Crearea unei independenţe totale a ASAS în România nu este necesară deoarece 
o să avem două structuri ASAS şi MAA. Este o aberaţie ca acest proiect de lege 
să fie discutat la Comisia de învăţământ. 
 Domnul deputat Teodor Podaru arată că a face cercetare pe 85.000 de ha 
înseamnă a dilua prea mult rezultatele şi în final nu se face nimic. Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei să fie cel care să monitorizeze activitatea din 
cercetare. 
 Domnul deputat Nicolescu Mihai arată că cercetarea din agricultură a 
produs soiuri pentru peste 95% din suprafaţa agricolă a României. Cercetarea a 
pierdut oameni valoroşi până în acest moment şi dacă nu avem grijă ne apropiem 
de dezastru. Cele 85.000 de ha din structura institutelor şi staţiunilor de cercetare 
sunt folosite atât pentru cercetări fundamentale, aplicative precum şi pentru 
înmulţirea seminţelor. 
 Domnul deputat Corniţă Ion arată că în acest moment nu s-a rezolvat 
problema terenului conform Legii nr.1/2000, astfel că unele staţiuni îşi 
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desfăşoară activitatea pe terenul proprietarilor de drept. Deci, legea nu este 
neceasră în acest moment. 
 Domnul deputat Ianculescu arată că ar fi cea mai mare greşeală să 
subordonăm ASAS, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, mai ales că ASAS 
se ocupă şi de probleme de silvicultură. 
 Supusă la vot propunerea legislativă este avizată negativ, cu 11 voturi 
pentru şi 9 voturi contra. 
 Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, trimis Comisiei 
noastre pentru reexaminare, s-a hotărât menţinerea raportului 
nr.166/XVIII/4/02.06.1999. 
 La probleme diverse Comisia a analizat situaţia pregătirii campaniei 
agricole din primăvara acestui an.  

 
  
 
 
 
      Preşedinte,         Secretar, 
 
 Sergiu RIZESCU                                  Ilie NEACŞU 


