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CAMERA DEPUTAȚILOR 
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Nr. 4C-24/161 Nr. 4C-11/1014 Nr. 4C-5/94 
 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe  

Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii  
și industriei alimentare 

(PLx. 395/2021) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 395 din 27 septembrie 2021, Comisia 
pentru știință și tehnologie, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice  au 
fost sesizate, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 380/31.05.2021 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 
4023/19.05.2021. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transmiterii unei suprafețe de teren de 50,3278 ha, aflată în domeniul 
public al statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești, județul 

gabriela.ciurea
Comisii
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Ilfov, în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București. Motivarea transferului o 
constituie dorința IBA București de a-și dezvolta în continuare capacitatea de cercetare, având șansa de a deveni un pol regional și european de 
referință, prin implementarea unui nou proiect de dezvoltare, prin fonduri structurale și PNRR.  

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 20 septembrie 2021, în condițiile articolului 75 
alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 
06 octombrie 2021.  

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a 

participat ca invitat domnul Valeriu Tabără - președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești. 
Ca urmare a dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 07 decembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără - președinte, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 
 
Comisia pentru știință și tehnologie a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 14 februarie 2022. 
Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 
invitat domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără - președinte, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei pentru știință și tehnologie s-a hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise.  

 
5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  
 
 
 

PREȘEDINTE 
Dragoș Gabriel ZISOPOL 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Florin-Ionuț BARBU 

SECRETAR 
Ilie-Alin COLEȘA 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

SECRETAR 
Constantin BÎRCĂ 

 
 

Consilier parlamentar Alexandra Mușat 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
 

Consilier parlamentar Monica Tudor 

Șef serviciu Anton Păștinaru 
 

Consilier parlamentar Gabriela Amalia Ciurea 
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.45/2009 cu m si c ult 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea Legii nr. 
45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe 
Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea 
și funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice ”Gheorghe Ionescu- Șișești” și a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare 

Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă  

2.  
 
 
 

--- 

Art. I. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 
Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

Art. I. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice ”Gheorghe Ionescu- Șișești” și a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 
30 martie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 54. - (1) abrogat (Legea 72/2011 ) 
(11) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Bistrița se reorganizează ca instituție 
de drept public, în subordinea ASAS, prin 
desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție 
Pomicolă Bistrița. 
(12) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Băneasa se reorganizează ca 
instituție de drept public, în subordinea ASAS, 
prin desființarea Stațiunii de Cercetare și 
Producție Pomicolă Băneasa. 
(13) Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa 
București se înființează ca instituție de drept 
public, în subordinea ASAS, prin desființarea 
Societății Comerciale "Sericarom" - SA. 
(14) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni se 
reorganizează ca instituție de drept public, în 
subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe 
Nisipuri Dăbuleni. 
(15) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Motoc" 
Perieni se reorganizează ca instituție de drept 
public, în subordinea ASAS, prin desființarea 

 
 
 
 
 

--- 
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Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Combaterea Eroziunii Solului Perieni. 
(16) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultura Nucet se reorganizează ca instituție 
de drept public, în subordinea ASAS, prin 
desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Piscicultura Nucet. 
(17) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-
Ciucse reorganizează ca instituție de drept public, 
în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii 
de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-
Ciuc. 

(18) Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Zootehnie Balotești se 
reorganizează ca institut 
național, în subordinea 
ASAS, prin desființarea 
Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biologie și Nutriție Animală 
- IBNA Balotești. 
(19) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor 
publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
înființează Banca de Resurse Genetice Vegetale 
Suceava "Mihai Cristea", ca instituție de drept 
public cu personalitate juridică, în subordinea 
ASAS, prin divizarea Laboratorului Central 
pentru Calitatea Semințelor și a Materialului 
Săditor. 
(110) Institutul de Cercetare pentru Economia 
Agriculturii și Dezvoltare Rurală București se 
reorganizează ca instituție de drept public și de 
utilitate publică, în subordinea ASAS, prin 
desființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare 
Rurală București. 
(111) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Voinești se reorganizează ca 
instituție de drept public, în subordinea ASAS, 
prin desființarea Stațiunii de Cercetare-
Dezvoltare și Producție Pomicolă Voinești. 
(Legea 72/2011 ) 
(2) Se transmite suprafața de teren de 310,33 ha, 
aflată în domeniul public al statului, din 
administrarea Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în 
administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  La articolul 54 alineatul (18) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 

 
--- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Text nemodificat 
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(3) Se transmit suprafața de teren de 58,35 ha și 
construcțiile aferente, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești 
- Mărăcineni în administrarea Stațiunii de 
Cercetare și Producție Pomicolă Voinești. 
(4) Se transmite suprafața de teren de 0,27 ha, 
aflată în domeniul public al statului și în 
exploatarea Stațiunii de Cercetare și Producție a 
Cartofului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al 
statului și în administrarea Direcției pentru 
Agricultură Harghita. (Legea 72/2011) 

4. Art. 54. - (5) Suprafaţa de teren de 3,9152 ha, cu 
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10.1, 
precum şi construcţiile aferente, aflate în 
proprietatea Societăţii Comerciale «Sericarom» - 
S.A., trec cu titlu gratuit în domeniul public al 
statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetări 
Sericicole Băneasa Bucureşti, înfiinţată potrivit 
prevederilor alin. (13). 
(6)Suprafaţa de teren de 18,7326 ha din domeniul 
privat al statului, cu datele de identificare 
prevăzute în anexa nr. 10.2, aflată în 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, trece 
din domeniul privat al statului în domeniul public 
al statului şi se dă în administrarea Staţiunii de 
Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti, înfiinţată 
potrivit prevederilor alin. (13). ( Legea 261/2021) 

2. La articolul 54, după alineatul (4), se introduce 
un nou alineat, alin.(5) cu următorul cuprins: 

 
--- 
 
 
 
 
 
 

“(5) Suprafața de teren de 50,3278 ha, cu datele de 
identificare din Cartea Funciară nr. 56111, aflată în 
domeniul public al statului și în administrarea 
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, județul 
Ilfov, se transmite în administrarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – IBA București.” 

2. La articolul 54, după alineatul (6), se 
introduce un nou alineat, alin.(7) cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
“(7) Se transmite suprafața de teren de 50,3278 ha, 
aflată în domeniul public al statului, din 
administrarea Institutului National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – 
IBNA Balotești, județul Ilfov, în administrarea 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare – IBA București. 
Datele de identificare a suprafeței minime de 
teren din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Institutului Național de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate 
terminologică 
 
 
 
 
Prevedere 
necesară 
pentru 
identificarea 
suprafeței de 
teren.  
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Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – IBA București, indispensabile 
activității de cercetare-dezvoltare-inovare și 
multiplicării materialului biologic, sunt 
prevăzute în anexa nr. 10.5.” 

Autor: Comisiile  
5. Art. 57 - Anexele nr. 1, 1.1-

1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.49, 
4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 
7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-
9.7, 10, 10.1 și 10.2 fac parte 
integrantă din prezenta lege. 
(Legea 261/2021) 

 
 

--- 

3. Articolul 57 va avea următorul cuprins: 
”Art. 57 – Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 
3.1-3.49, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-
8.18, 9, 9.1-9.7, 10, 10.1-10.5 fac parte integrantă 
din prezenta lege.” 

Autor: Comisiile  

Este necesar să 
fie prevăzute 
noile anexe 
introduse prin 
această lege. 

6.  
--- 

3. La anexa nr. 1, numărul curent 3 și totalul se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

... ... ... ... ... 
3. Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biologie și Nutriție Animală 

– IBNA Balotești 

Balotești Ilfov 206.8513 

... .... ... ... ... 
 TOTAL   3.347,3570 

 

4. La anexa nr. 1, numărul curent 3 și totalul se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

... ... ... ... ... 
3. Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biologie și Nutriție Animală 

– IBNA Balotești 

Balotești Ilfov 206.8513 

... .... ... ... ... 
 TOTAL   3.358,807 

Autor: Comisiile 

Pentru 
corectitudinea 
textului  

7.  
 
 
 
Anexa nr. 13: Datele de identificare a 
suprafeţelor minime de teren, din 
domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru 
Zootehnie - Baloteşti, judeţul Ilfov, 
indispensabile activităţii de cercetare-
dezvoltare-inovare şi multiplicării 
materialului biologic 
 

4. Anexa 1.3 se modifică și se înlocuiește cu anexa 
nr. 1 din prezenta lege. 
 
                                                                     Anexa nr. 1 
                                                     (Anexa nr. 1.3 la Legea nr.45/2009) 
Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, din domeniul 
public al statului, aflate în administrarea Institutului Național de 

Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA 
Balotești, județul Ilfov, indispensabile activității de cercetare-

dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic 
 

Locul 
unde este 

situat 
terenul 

Caracteristicile tehnice al terenului Nr. Carte 
Funciară 

 Tarlaua Parcela Categoria de 
folosință 

Suprafața 
-ha- 

 

5. Anexa 1.3 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
”                                                             Anexa nr. 1.3 
 

Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, din 
domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului 
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție 

Animală - IBNA Balotești, județul Ilfov, indispensabile 
activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării 

materialului biologic  
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă 
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Comuna 
Balotești 

123 502/1 arabil 29,9057 50737 

 124 504/2 arabil 10,1065 50737 
 124 504/2 arabil 10,7891 50737 
 125 506/1 arabil 18,0315 50737 
 129 536/1 arabil 5,1420 50737 
 129 530 arabil 1,0743 50737 
 130 538 arabil 12,5984 50737 
 131 541 arabil 30,0779 50737 
 131 542 arabil 24,9293 50737 
 132 548 arabil 35,7784 50737 
 132 548/1 arabil 7,9265 50737 
Total   arabil 186,3596  
TOTAL   ARABIL 186,3596  
Comuna 
Balotești 

129 530/1 pășune 0,2551 50737 

 130 539 pășune 0,4056 50737 
 131 542/1 pășune 0,5000 50737 
 131 543 pășune 0,4179 50737 
 131 549 pășune 0,9170 50737 
Total   pășune 2,4956  
TOTAL   AGRICOL 188,8552  
Comuna 
Tunari 

230  vegetație 
forestieră 

0,0554 50403 

Total   vegetație 
forestieră 

0,0554  

TOTAL   VEGETAȚIE 
FORESTIERĂ 

0,0554  

Comuna 
Balotești 

123 546 drum 0,1266 50737 

 124 505/3 drum 0,0636 50737 
 124 525/1 drum 0,0659 50737 
 128 522 drum 0,0447 50738 
 128 518/2 drum 0,0722 50738 
 128 518/3 drum 0,0379 50738 
 128 518/4 drum 0,0885 50738 
 129 531 drum 0,1595 50740 
 129 528 drum 0,0640 50740 
 129 533 drum 0,0899 50740 
 129 535 drum 0,1117 50740 
 129 525 drum 0,1029 50737 
 129 505/1 drum 0,0754 50737 
 129 505/2 drum 0,0461 50737 
 130 539/1 drum 0,1513 50737 
 131 542/2 drum 0,2879 50737 
 132 548/2 drum 0,2586 50737 
 132 546/1 drum 0,0365 50737 
Total   drumuri 

exploatare 
1,8832  

Text nemodificat 
 
 

Autor: Comisiile  
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Comuna 
Tunari 

230  drum 0,0813 50403 

Total   drumuri 
exploatare 

0,0813  

TOTAL   DRUMURI 
EXPLOATARE 

1,9645  

Comuna 
Balotești 

128 520 curți, 
construcții 

4,4402 50738 

 - - curți, 
construcții 

0,2518 50738 

 129 527 curți, 
construcții 

1,4610 50740 

 129 529 curți, 
construcții 

0,8924 50740 

 129 532 curți, 
construcții 

1,6633 50740 

 129 534 curți, 
construcții 

2,8634 50740 

 129 536 curți, 
construcții 

2,4110 50740 

Total   curți, 
construcții 

13,7313  

Comuna 
Tunari 

230  curți, 
construcții 

2,2450 50403 

Total   curți, 
construcții 

2,2450  

Total   CURȚI, 
CONSTRUCȚII 

15,9763  

TOTAL   NEAGRICOL 17,9961  
Total 
comuna 
Balotești 

  agricol + 
neagricol 

204,4697  

Total 
comuna 
Tunari 

  neagricol 2,3816  

TOTAL 
GENERAL 

   206,8513 *) 

*) Suprafața înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 
M.F.116919 

8.  
 

--- 

5. La anexa nr. 8, după nr.crt. 17 se introduce un 
nou număr curent, nr. crt. 18, se modifică totalul și 
va avea următorul cuprins: 
 
                                                                                      Anexa nr.8 
                                                                               la Legea nr.45/2009 

... ... ... ... ... 
18. Institutul Național de 

Cercetare – Dezvoltare 
pentru Biotenologie și 

Balotești Ilfov 2,0000 

6. La anexa nr. 8, după numărul curent 17 se 
introduce un nou număr curent, nr. crt. 18, cu 
următorul cuprins: 
” 
                                                                           Anexa nr.8 
                                                                        

... ... ... ... ... 
18. Institutul Național de 

Cercetare – Dezvoltare 
pentru Biotenologie și 

Balotești Ilfov 2,0000 

 
Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă 
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Nutriție Animală – 
IBNA Balotești 

... .... ... ... ... 
 TOTAL   4.143,4083 

 

Nutriție Animală – 
IBNA Balotești 

... .... ... ... ... 

Autor: Comisiile  
  

--- 
 

--- 
7. La anexa nr. 8, totalul se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
” 

... .... ... ... ... 
 TOTAL   4.143,4083 

Autor: Comisiile  

 
Pentru 
corectitudinea 
textului 
 
 
 

9.  
 
 

--- 

6. După anexa 8.17, se introduce o nouă anexă, 
anexa nr.8.18, cu următorul cuprins: 
                                                                                  Anexa nr.8.18 
                                                                               la Legea nr.45/2009 

Suprafețele de teren din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, Județul 
Ilfov, care au făcut obiectul legilor fondului funciar și se scad din 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

în baza Deciziei civilă nr. 291/R din 03.02.2011 emisă de Tribunalul 
București 

 
Locul unde 
este situat 

terenul 

Caracteristicile tehnice al terenului 

 Tarlaua Parcela Categoria de 
folosință 

Suprafa
ța 

-ha- 
Comuna 
Balotești 

128 519/1 vegetație 
forestieră 

0,2700 

 130 537/1 vegetație 
forestieră 

1,7300 

TOTAL   vegetație 
forestieră 

2,0000 

*) Suprafața înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 
M.F. 116919 
 

8. După anexa nr. 8.17 se introduce o nou anexă, 
anexa nr. 8.18, cu următorul cuprins: 
”                                                       Anexa nr.8.18 
                                                                     

Suprafețele de teren din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, Județul 
Ilfov, care au făcut obiectul legilor fondului funciar și se scad 
din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului în baza Deciziei civilă nr. 291/R din 03.02.2011 emisă 

de Tribunalul București 
 

Locul unde 
este situat 

terenul 

Caracteristicile tehnice al terenului 

 Tarlaua Parcela Categoria de 
folosință 

Suprafa
ța 

-ha- 
Comuna 
Balotești 

128 519/1 vegetație 
forestieră 

0,2700 

 130 537/1 vegetație 
forestieră 

1,7300 

TOTAL   vegetație 
forestieră 

2,0000 

 
Autor: Comisiile 

Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă 

10.   
 
 
 

7. După anexa 9.8, se introduc trei noi anexe, anexele nr.10, 11 și 12, 
cu următorul cuprins : 
                                                                                          Anexa nr. 10 
                                                                                la Legea nr.45/2009 
Terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea 

unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente 

9. După anexa nr. 10.2 se introduc trei noi anexe, 
anexele nr.10.3-10.5, cu următorul cuprins: 
 ”                                                                                  Anexa nr. 10.3 
                                                                           

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  
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--- construcțiilor care intră sub incidența Legii nr.85/1992 privind 
vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din 

fondurile statului și din fondurile unităților economice sau 
bugetare de stat, republicată, care trec în domeniul privat al 

comunelor/orașelor și în administrarea consiliilor locale în vederea 
aplicării art.36(2) din Legea nr.18/1991 

 
 
 
 

 
 

                                                                                           Anexa nr. 11 
la Legea nr.45/2009 

Terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și 

Nutriție Animală - IBNA Balotești, județul Ilfov, aferente 
construcțiilor care intră sub incidența Legii nr.85/1992 privind 
vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din 

fondurile statului și din fondurile unităților economice sau 
bugetare de stat, republicată, care trec în domeniul privat al 

comunei Balotești și în administrarea consiliului local în vederea 
aplicării art.36 (2) din Legea nr.18/1991 

 

*) Suprafața înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 
M.F.116919 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unității de  
cercetare-dezvoltare 

Sediul Suprafața 
-ha- 

  Localitatea Județul Public Privat
0 1 2 3 4 5 
 Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare 
pentru Biologie și Nutriție 
Animală – IBNA Balotești 

Balotești Ilfov 0,3586 - 

 TOTAL   0,3586 - 

Locul 
unde 
este 

situat 
terenul 

Caracteristicile tehnice al terenului Nr. Carte 
Funciară 

 Tarlaua Parcela Categoria de 
folosință 

Suprafața 
-ha- 

 

Comuna 
Balotești 

128 520 Curți-
construcții 

0,2518 50738 

TOTAL   Curți-
construcții 

0,2518  

 128 518/1 drum 0,1068 50738 
TOTAL   Drum 0,1068  
TOTAL    0,3586 *) 

Terenurile din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, 
aferente construcțiilor care intră sub incidența Legii nr.85/1992 

privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație 
construite din fondurile statului și din fondurile unităților 

economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care trec în domeniul privat al 

comunelor/orașelor și în administrarea consiliilor locale în 
vederea aplicării art.36 alin. (2) din Legea nr.18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 

                                                                      Anexa nr. 10.4 
 

Terenurile din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești, județul 

Ilfov, aferente construcțiilor care intră sub incidența Legii 
nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă 

destinație construite din fondurile statului și din fondurile 
unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care trec în domeniul 
privat al comunei Balotești și în administrarea consiliului local 

în vederea aplicării art.36 alin. (2) din Legea nr.18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
textului 
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Anexa nr.12 
la Legea nr.45/2009 

Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Institutului National de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA 
București, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-

inovare și multiplicării materialului biologic 

 
 

Locul unde 
este situat 

terenul 

Caracteristicile tehnice al terenului Nr. 
Carte 

Funciară
 Tarlaua Parcela Categoria 

de 
folosință 

Suprafața 
-ha- 

 

Comuna 
Mogoșoaia, 
județul 
Ilfov 

6 46 arabil 50,3278 56111 

Total   arabil 50,3278  

 
Anexa nr.10.5 

 
Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, din 

domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului 
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 

Alimentare - IBA București, indispensabile activității de 
cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului 

biologic 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

Autor: Comisiile  
  

 
--- 

 
 
 

--- 

Art. II - (1) Predarea-preluarea suprafeței de teren 
transmis potrivit art.54 alin.(7) din Legea 
nr.45/2009  privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu cele aduse 
prin prezenta lege, se face pe bază de protocol 
încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării elaborează un proiect de hotărâre 
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 21 
decembrie 2006,  cu modificările și completările 

Respectarea 
normelor e 
tehnică 
legislativă 
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ulterioare, care va fi supus spre aprobare 
Guvernului. 

 
(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, se actualizează prin hotărâre a 
Guvernului datele de identificare a suprafețelor de 
teren din domeniul public al statului care se dau în 
administrarea Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - 
IBNA Balotești din Hotărârea Guvernului nr. 
1882/2005 privind înființarea unor institute 
naționale de cercetare-dezvoltare agricolă prin 
reorganizarea unor institute de cercetare din 
agricultură, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Autor: Comisiile  
  

 
 

--- 

 
 

--- 

Art. III – Legea nr.45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 
30 martie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta 
lege, se va republica, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Autor: Comisiile  
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