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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 martie 2019
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 26 martie 2019
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă 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. Plx. 86/2019. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi industrie
alimentară şi servicii specifice. C.D. – Cameră decizională.
2. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Plx. 114/2019. Raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură,
silvicultură şi industrie alimentară şi servicii specifice. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. PLx. 93/2019.
C.D. – Cameră decizională.
2. Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale. Plx. 133/2019.
C.D. – Cameră decizională.
3. Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din
Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Plx. 732/2018.
C.D. – Prima Cameră sesizată.
III. DIVERSE
Miercuri, 27 martie și joi, 28 martie 2019
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 26 martie 2019
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei.
Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a solicitat includerea pe ordinea de zi a Plx.
720/2018 având în vedere ca într-o variantă a ordinii de zi a fost inclus acest punct, ulterior fiind

retras prin schimbarea ordinii de zi, termenul de depunere a raportului a trecut, iar termenul
constituțional de adoptare tacită a fost prelungit de Plenul Camerei Deputaților cu 15 zile.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit faptul că inițiativa a fost inclusă
pe ordinea de zi pentru că se preconiza primirea punctul de vedere al Guvernului, dar acest lucru
nu s-a concretizat și drept urmare, a fost scos de pe ordinea de zi.
S-a supus la vot propunerea formulată de domnul deputat Sorin Dan Moldovan. Comisia,
cu 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 abținere, a respins propunerea.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu 11 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă și 1 abținere.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă 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 (Plx. 86/2019).
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.
Domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabară, președintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", a precizat că Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
Suceava este una din cele mai importante stațiuni de cercetare-dezvoltare a agriculturii din
România. Această stațiune a fost reorganizată printr-o hotărâre de guvern pentru a răspunde cât
mai eficient problemelor din nordul țării, unde este o agricultură specifică, cu tradiții vechi.
Stațiunea de cercetare nu are un obiect de activitate comun cu Universitatea „Ştefan cel Mare”
din Suceava. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava are în organizarea sa Banca
de Gene, una din instituțiile cele mai importante și performante ale României care gestionează
patrimoniul genetic al țării. În concluzie, ASAS nu susține cedarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în favoarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, a
precizat că următorul proiect de lege care se află pe ordinea de zi specifică faptul că astfel de
transferuri nu se pot face decât cu acordul academiilor de ramură, ca urmare este de la sine
înțeles că dacă ASAS nu își exprimă acordul, transferul din patrimoniu nu este posibil. De
asemenea, nu există nici acordul Universității, care este la fel de necesar.
Doamna deputat Elena Hărătău a propus un raport de respingere, având în vedere
aspectele de tehnică legislativă semnalate în punctul de vedere negativ al Consiliului Legislativ,
Punctul de vedere negativ al Guvernului și opoziția ASAS.
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a precizat că susține respingerea și a specificat
faptul că, pentru adoptarea unor soluții unitare, în spiritul Legii nr. 45/2009, proiectul de lege ar
trebui să cuprindă o normă distinctă în acest sens, anume să dispună abrogarea poziției 8 din
Anexa 3 și completarea expresă a Anexei 4. Totodată, este necesar să existe norme care să
specifice situația juridică a bunurilor mobile și imobile deținute în prezent de Staţiunea de
Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava.
Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a solicitat Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" o situație a centrelor de cercetare și a întrebat dacă aceste centre pot
accesa fonduri europene.
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Domnul președinte Valeriu Tabară a precizat că patrimoniul funciar și imobiliar al
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava este clar stabilit prin hotărâre de guvern,
iar această stațiune accesează fonduri europene.
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a supus la vot
elaborarea unui raport preliminar de respingere asupra propunerii legislative. Comisia, cu 12
voturi pentru și 7 abțineri, a adoptat un raport preliminar de respingere asupra proiectului de
lege.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru
abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor
acte normative (Plx. 114/2019).
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei a precizat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.5 alin.(5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.96/2012 în sensul revenirii în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” a unor institute naţionale agricole. Scopul revenirii ar fi ca
toată cercetarea agricolă (...) să fie într-un singur loc (la ASAS) şi să răspundă obiectivelor
stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Potrivit Expunerii de motive, institutele
la care se face referire sunt următoarele: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
Fundulea, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov,
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti şi
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti.
Domnul consilier Iulian Cristachea precizat că Ministerul Cercetării și Inovării nu susține
această inițiativă în forma prezentată. Ministerului Cercetării și Inovării a solicitat inițierea și
promovarea unui act legislativ de modificare a Legii nr. 45/2009, în sensul organizării și
funcționării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol în coordonarea
Ministerului Cercetării și Inovării cu excepția a două institute naționale, respectiv Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor și Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare
pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești.
Domnul președinte Valeriu Tabără a precizat că nu contestă punctul de vedere al
Ministerului Cercetării și Inovării, dar că a fost o situație specifică în momentul emiterii
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012. Această ordonanță și prevederile ei s-au referit
în principal la institutele de cercetare-dezvoltare care erau în subordinea ministerelor și nu la
cele care erau în subordinea academiilor de ramură. Din acest punct de vedere s-a putut realiza
scoaterea acestora din subordinea ASAS și trecerea în subordinea altor instituții. În concluzie,
ASAS susține unicitatea sistemului de cercetare, inclusiv reparația de la art.5 alin.(5) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că există un punct de
vedere negativ al Consiliului Legislativ de unde reiese faptul ca sunt vicii grave în modul de
formulare a inițiativei legislative. Dispozițiile art. 5 alin. (5) din ordonanţa fac referire la toate
institutele, centrele sau staţiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române şi
a academiilor de ramură, dar numai cu acordul Academiei Române şi al academiilor de
ramură. Prin urmare, efectele juridice ale abrogării s-ar extinde și asupra celorlalte unități de
cercetare-dezvoltare, nu numai asupra celor menționate expres în Expunerea de motive.
Doamna deputat Tudorița-Rodica Boboc a propus elaborarea unui raport de respingere
având în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ și Punctul de vedere negativ al
Guvernului.
Comisia, cu 16 voturi pentru și 2 abțineri, a adoptat un raport preliminar de respingere
asupra propunerii legislative.
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Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene (PLx. 93/2019) .
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că în acest moment se
lucrează la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, motiv pentru care a propus
amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de Lege.
Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât amânarea dezbaterilor.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative privind
sprijinirea familiei monoparentale (Plx. 133/2019).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că propunerea legislativă are ca
obiect reglementarea unor modalități de sprijinire a familiilor monoparentale aflate în situații de
dificultate, urmărindu-se acordarea unei indemnizații lunare de întreținere și a unei alocații de
studii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține inițiativa
legislativă.
Comisia, cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, a adoptat un aviz negativ.
S-a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru implementarea
subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1
decembrie 1918 (Plx. 732/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor reglementări cu caracter de principiu
referitoare la drepturile anumitor minorități naționale, denumite „minorități istorice”. Prin
reglementările propuse se are în vedere „transpunerea în legislație a prevederilor privind
popoarele conlocuitoare din Rezoluția de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a atras atenția asupra unei practici care se
instituie în cadrul Comisiilor și anume amânarea dezbaterii unor inițiative legislative astfel încât
ajung să se dezbată în Plenul Camerei Deputaților fără să aibă toate avizele de la comisiile de
specialitate.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil.
Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a propus un aviz negativ.
Comisia, cu 2 voturi pentru adoptare, 13 voturi împotriva adoptării și 2 abțineri, a hotărât
să emită aviz negativ asupra propunerii menționate. Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a fost
prezent dar nu și-a exercitat dreptul la vot.
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Daniela Paula Ursu - șef birou
Din partea Ministerului Cercetării și Inovării
- Iulian Cristache - consilier
Din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
(ASAS)
- Valeriu Tabără - președinte
- Marian Bogoescu - vicepreședinte.
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă Camelia - președinte,
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan -,
Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Hărătău
Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan
Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Vasilică Radu Costin - înlocuit de
domnul deputat Nicolae Georgescu, Zisopol Dragoș Gabriel.
La ședința Comisiei au absentat domnii deputaţi Anton Anton, Mareș Mara, Turcan
Raluca.
În zilele de miercuri, 27 martie și joi, 28 martie 2019, lucrările Comisiei au avut pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a
Comisiei.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 27 martie 2019 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte,
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar,
Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia
Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru,
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca,
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Mareș Mara.
La şedinţa Comisiei de joi, 28 martie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan
Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica,
Cîtea Vasile, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți CristinaIonela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu
Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș
Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton
Anton, Mareș Mara.

PREȘEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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