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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege 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” 
(PL – x 652/2008) 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură 
de urgenţă cu proiectul de Lege 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”, transmis cu adresa nr.P.L- x 652 din 4 noiembrie 2008 şi înregistrat sub nr.24/380/07.11.2008, respectiv 29/348/10.11.2008.  

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr29/2005 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”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
232/2005, cu modificările ulterioare, în sensul că unităţile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de plata sumelor reprezentând creditele şi dobânzile 
aferente preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Banca Agricolă S.A. 

Proiectul de Lege 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” face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului din cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a participat 
ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Nicolae Hristea, 
director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

La dezbaterea proiectului din cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au participat ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, domnul Nicolae Hristea, director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale şi domnul acad. Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”.  

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 28 de deputaţi, din totalul de 
28 de deputaţi membri ai comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  27.01.2009. 

La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 31 de deputaţi 
membri ai comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  04.02.2009. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 octombrie 2008. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  

 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisiile 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.   Titlu legii: LEGE 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 

Text nemodificat 
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cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  

2.   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.

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 modifciări: 

 

3.  Titlu ordonanţei: ORDONANŢĂ 
DE URGENŢĂ 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 

___________  

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 

Ca urmare a 
modificărilor 
survenite în textul 
legii. 
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„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 

4.  Articol unic. – La articolul III 
alineatul (1) 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, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

__________________ 

Articol 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: 
 

 

5.  Text Legea nr.336/2006 
 
„a) scutirea de la plată a obligaţiilor 
bugetare restante la data intrării în 
vigoare a Legii nr.147/2004 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2003 pentru 
modificarea şi completarea 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” şi 

              

 

 

_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La art.III 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 

Întârzierea aprobării 
hotărârilor de Guvern 
de reorganizare a 
unităţilor din 
cercetare-dezvoltare 
în instituţii publice de 
cercetare-dezvoltare 
cu finanţare integrată 
din venituri proprii a 
agravat situaţia 
financiară a acestora. 
Se impune anularea 
obligaţiilor restante 
până la apariţia 
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neachitate prin orice modalitate 
prevăzută de lege, reprezentând 
impozite, taxe, contribuţii şi alte 
sume datorate bugetului de stat, 
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 
pentru  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 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; 
 
Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2008 
  
 „b) fac obiectul înlesnirilor la plată 
prevăzute la lit.a) şi sumele preluate 
pentru încasarea de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor 
Statului, reprezentând contribuţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                         

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 
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; 
 
Autori: Comisiile reunite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

hotărârilor de 
Guvern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anularea tuturor 
obligaţiilor restante 
preluate de A.V.A.S. 
de la unităţile de 
cercetare-dezvoltare. 
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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 - SA 
fac obiectul scutirii la plată;” 
  

sociale de sănătate. Sumele reprezentând 
creditele şi dobânzile aferente preluate 
de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului de la Banca Agricolă 
SA şi alte obligaţii bugetare, preluate 
de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului, fac obiectul scutirii 
de la plată;” 
 

Autori: Comisiile reunite 
6.  Alin.(6) Obligaţiile bugetare 

neachitate, reprezentând impozite, 
taxe, contribuţii şi alte venituri 
bugetare, datorate după intrarea în 
vigoare a Legii nr.147/2004, se vor 
achita în termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a hotărârilor de 
Guvern de reorganizare a fiecărei 
unităţi de cercetare-dezvoltare în 
parte.” 

_________________      

2. La art. III, alineatul (6) se abrogă. 
 
 
Autori: Comisiile reunite 
 
 
 

 

Punerea de acord cu 
prevederile alin.(1) 
lit.a). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 28 voturi pentru,  0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,    
                                  Prof. Dr. Valeriu TABĂRĂ        Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU    
 
                             
 

     SECRETAR,         SECRETAR, 
Vasile MOCANU                   Mihai RADAN 

 
 
 
 
                 Consilier,  Anton Păştinaru           Consilier, Vasile Năstăsescu 
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