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Cãtre,
Comisia pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea

nr.290/2002 privind organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de
cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei

alimentare ºi a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
Gheorghe Ionescu - ªiseºti

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice a fost sesizatã, spre dezbatere ºi avizare în procedurã de urgenþã, cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare din domeniul
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ºi a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice Gheorghe Ionescu - ªiseºti, transmis cu adresa nr. 330 din 24 iunie 2002.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
Comisia a dezbãtut proiectul de lege sus menþionat  în ºedinþa din 04 iulie 2002.

Membrii Comisiei au examinat expunerea de motive la proiectul de
lege, precum ºi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

În raport cu obiectul ºi conþinutul sãu, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotãrât  - în unanimitate -
sã  avizeze favorabil proiectul de lege, cu urmãtoarele amendamente admise:

Dupã Art.II se introduc articolele II1, II2, II3 ºi II4:
Art. II1. Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã

coordoneazã, organizeazã ºi îndrumã activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi inginerie
tehnologicã în domeniu, sprijinã dezvoltarea acestora ºi urmãreºte folosirea
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eficientã a rezultatelor obþinute, în vederea fundamentãrii tehnico-ºtiinþifice a
mãsurilor de gospodãrire a pãdurilor.

Art. II2 Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice este în coordonarea
ºtiinþificã a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ºi beneficiazã de facilitãþile
prevãzute la art.14, art.15, art.16 ºi art.17 din Legea nr.290/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ºi a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice “Gheorghe Ionescu Siseºti”.

Art. II3 Prevederile art.13 alin.(1) ºi alin.(2), art.19 alin.(2) ºi art.20 din
Legea nr.290/2002 rãmân aplicabile.

Art. II4 Terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetãri
ºi Amenajãri Silvice, evidenþiate în SILV1 – EFF la data de 31.XII.2001, au
regimul juridic prevãzut de art.35 alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicatã, ºi de
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia.

  PREªEDINTE, SECRETAR,

  Ioan BÂLDEA      Alexandru PEREª

Întocmit: Consilier Anton Pãºtinaru


