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  al şedinţei comisiei din ziua de 28 iunie 2000 

 

 La lucrări sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Dumitru Moldovan – director 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Viorel Vrânceanu – preşedinte 

Adrian Petre – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a luat în dezbatere următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2000 pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii 
în ţară a specialiştilor tineri.Raportori: Ecaterina Andronescu, 
Virgil Petrescu, Sorin Stănescu, Eugen Hilote, Gheorghe 
Tarna, Ioan Igna, Gheorghe Andrei, Nusfet Şaganai,  Romulus 
Raicu. 

 
2. Propunerea legislativă privind susţinerea copiilor şi tinerilor români 

cu performanţe remarcabile. În această propunere legislativă vor fi 
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incluse şi prevederile propunerii legislative privind 
acordarea de burse pentru elevi şi studenţi, precum şi a sistemului 
de premii pentru elevii ce obţin rezultate deosebite la olimpiadele 
şcolare naţionale şi internaţionale.Raportori: Ecaterina 
Andronescu, Virgil Petrescu, Sorin Stănescu, Eugen Hilote, 
Gheorghe Tarna, Ioan Igna, Gheorghe Andrei, Nusfet Şaganai,  
Romulus Raicu. 

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea unităţilor 
de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu Şiseşti”. (Se anexează şi Apelul A.S.A.S. către 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor). Raportori: Anghel 
Stanciu, Alexandru Ionescu, Dan Palade, Petre Bejinariu, 
Ecaterina Andronescu, Ioan Vida-Simiti. 
 

Întrucât raportorii nu au finalizat prerapoartele care trebuiau 

întocmite împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele de lege 

înscrise la pct.1 şi 2 vor fi planificate într-o şedinţă viitoare. 

La punctul 3 al ordinei de zi, dl. preşedinte Anghel Stanciu 

aminteşte că în casete s-a primit de la A.S.A.S. un Apel, adresat d-lui Ion 

Diaconescu, preşedintele Camerei Deputaţilor, în care se solicită sprijinul 

pentru stoparea acţiunii de dezorganizare a sistemului de cercetare 

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică atât de necesar redresării agriculturii 

româneşti în etapa actuală; au existat două variante ale acestui proiect de 

lege, unul al A.S.A.S. şi altul al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; 

din decembrie 1999, după îndelungi discuţii cu toate forurile implicate, s-

a ajuns la forma care se găseşte în preraportul prezentat; propune să se 

dea un ultim cuvânt, pentru a-şi exprima punctele de vedere, celor două 

instituţii invitate şi implicate direct în acest proiect de lege. 

Dl. Viorel Vrânceanu, preşedintele ASAS, doreşte să sublinieze că 

cercetarea agricolă este finanţată foarte modest şi este nevoie de a atrage 

surse proprii de finanţare; insistă ca aceste unităţi să-şi păstreze 

patrimoniul funciar; veniturile pe care le aduce cercetarea agricolă, o 

mare parte sunt vărsate la bugetul de stat; în esenţă, ideile noi şi 
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importante din domeniu sunt că cercetarea agricolă se 

autofinanţează, aduce o serie de avataje economice şi face o economie la 

bugetul de stat. 

Dl. director Dumitru Moldovan arată că nu  poate exprima o opinie 

a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, deoarece a văzut preraportul în 

urmă cu două ore. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu menţionează că A.S.A.S. este o 

instituţie publică cu un trecut marcat de rezultate de excepţie, de peste 

aproape 80 de ani; condiţiile pedoclimatice ale ţării noastre necesită o 

reţea de institute de cercetare; ASAS îşi propune în centrele universitare o 

integrare cu învăţământul; Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are 

drept de control asupra ASAS, care trebuie să prezinte rapoarte de 

activitate şi va avea acces la fonduri pe bază de competiţie; recomandă să 

se facă acest pas pentru a reînnoda tradiţia vechiului institut şi noua 

Academie; în această fază este cea mai bună soluţie, decât aceea de a se 

transforma ASAS într-o fundaţie neguvernamentală; comisia trebuie să-şi 

asume responsabilitatea de a nu lăsa să moară cercetarea agricolă; textul 

preraportului este perfectibil, se poate modifica  şi propune să se treacă la 

discuţii pe text. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti recunoaşte că ASAS este o instituţie 

foarte importantă şi consideră că este necesar de a instituţionaliza statutul 

juridic al acestei Academii; Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei nu are 

cunoştinţă de această formă a preraportului şi crede că era necesară şi 

prezenţa reprezentanţilor M.A.P.S. şi A.N.Ş.T.I.; în concluzie este nevoie 

de punctele de vedere ale celor trei foruri implicate (M.A.A., M.A.P.S., 

A.N.Ş.T.I.) şi propune ca după consultări, în cel mai scurt timp să se reia 

discuţiile. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că au avut loc numeroase 

întâlniri cu forurile amintite,s-au modelat şi s-au armonizat cele două 
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puncte de vedere, şi au fost informaţi despre punctele de vedere 

exprimate. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord că rezolvarea problemei 

cercetării este importantă şi trebuie făcut un efort să existe o apropiere a 

acestei poziţii divergente; consideră că nu este cazul să se distrugă o 

instituţie cum este ASAS; propune ca în timpul verii să se facă un raport 

comun care să treacă fulger la toamnă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu menţionează că s-au purtat şapte 

runde de discuţii în care nu s-a putut armoniza divergenţele; ASAS a 

cedat pas cu pas, dar a lungi efectiv boala nu este eficient; propune să se 

treacă la discuţia preraportului care este deschis propunerilor de 

modificare; au fost făcute două propuneri, una de a intra în dezbaterea 

preraportului, alta de amânare a dezbaterilor. Supune votului prima 

propunere, de dezbatere a preraportului, care se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 7 împotrivă şi o abţinere. 

În continuare se trece la dezbaterea pe articole şi în urma 

dezbaterilor şi a propunerilor de modificare, fiecare articol se aprobă cu 

15 voturi pentru şi 2 abţineri. 

De asemenea, dl.deputat Alexandru Ionescu a propus următoarele 

amendamente care nu au fost aprobate: 

Art.2 (4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu 
Şişeşti”, prezintă anual Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Agenţiei 
Naţionale de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare rapoarte asupra rezultatelor 
cercetării ştiinţifice şi propuneri pentru valorificarea lor. În cazul în care 
aceste rapoarte nu sunt satisfăcătoare Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei poate reface raporturile sale cu ASAS. 
 
 
Art.14 (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorilor generali din 
aceste unităţi se face, în condiţiile legii,  de către conducerea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 
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Amendamentele admise şi cele respinse sunt redate în Raportul 

Comisiei. Comisia a aprobat, cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă şi o 

abţinere, propunerea legislativă în ansamblu. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu, declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

                             PREŞEDINTE     

                         Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     

 
 


