PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ,
TINERET ŞI SPORT
București, 16 octombrie 2017
Nr. 4c-9/229

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE
București, 16 octombrie 2017
Nr. 4c-4/421

RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parțială a
Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
(Plx.263/2017)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.263 din 1 septembrie 2017, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au primit spre
dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin
divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului, avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr. 243/19.04.2017, Punctul
de vedere negativ al Guvernului cu nr. 1233/18.08.2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin
divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
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3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea
legislativă în şedinţe separate.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 11 octombrie 2017.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca
invitați: doamna Carmen Mitrea – director general și doamna Rodica Grecu – consilier în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, respingerea propunerii
legislative.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data
de 19 septembrie 2017.
La lucrările Comisiei agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 25
membri ai Comisiei.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul
Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru a propus, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.
4. 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.
Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 27 iunie 2017.
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea
propunerii legislative din următoarele considerente:
- această soluție legislativă este deja prevăzută în legislația în vigoare, fiind reglementată prin art. 54 lin. (19) 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, industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: prin derogare de la prevederile
Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri
şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, se
înfiinţează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava "Mihai Cristea", ca instituţie de drept public cu personalitate juridică, în subordinea
ASAS, prin divizarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din
Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi
reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor
conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere. Pe cale de consecință, art. 1 din proiect ar institui un paralelism în reglementare;
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- soluțiile legislative propuse prin inițiativă vizează aspecte ce țin de organizarea uneia dintre instituțiile la care se face referire la art. III
alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru 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. Conform art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011, reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare ce fac obiectul prevederilor Legii
nr. 45/2009 […] se face de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru anexele nr. 1-3 şi 5, şi la
propunerea Agenţiei Domeniilor Statului, pentru anexa nr. 6, iar pentru anexa nr. 4, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de Academia Română, după caz. Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”
Suceava se regăsește în Anexa nr. 2 la poziția nr. 13. Comparând textul Legii nr. 72/2011 cu textului inițiativei, se constată o necorelare a
dispozițiilor din cuprinsul a două acte normative cu aceeași forță juridică. În momentul de față, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
este în avizare proiectul de hotărâre a Guvernului privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin
divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare
a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare. Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică la data de 25 iulie 2017, fiind în
procesul de adoptare la nivel de guvern. În acest sens, nu se justifică inițierea unei proceduri parlamentare paralele. Pentru a păstra simetria
decizională, o entitate înființată prin hotărâre de guvern este firesc să facă obiectul analizei unei alte hotărâri de guvern.
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