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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei comune a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport şi a Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice, din ziua de 7 iunie 2005 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”.(Plx – 206/30.05.2005). Raport comun – Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice . 
 

 La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 
 
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Gheorghe Asănică – secretar general adjunct 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

- Flaviu Lazin 
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A.S.A.S. 

- Cristian Hera – preşedinte 

- Gheorghe Sin  

- Elena Roman 

 

Lucrările şedinţei comune sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că cele două comisii au 

fost sesizate spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru 

modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 

industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, transmis cu adresa nr. PL-X 206/30.05.2005.  

Legea în vigoare are unele carenţe, de aceea aceasta trebuie 

modificată  pentru a debloca imediat conturile bancare, în scopul 

redresării activităţii de cercetare în domeniu. În plus, preluarea în 

structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a Societăţii 

Comerciale „Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de 

Blană” – S.A. Tg. Mureş va conduce la salvarea fondului genetic naţional 

existent în cadrul acestei unităţi.  

Unii deputaţi (Pantelimon Manta, Mocanu Vasile) au cerut 

amânarea dezbaterii proiectului de lege. Această propunere, supusă 

votului nu se aprobă, a întrunit doar 8 voturi pentru, 22 voturi împotriva 

amânării şi o abţinere.  În consecinţă se trece la dezbaterea pe articole a 

proiectului de lege.  

Supus votului de ansamblu, acesta se aprobă cu  majoritate de 

voturi, înregistrându-se 7 voturi împotrivă, 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Atilla Kelemen,  Mircea Puşcă, Valeriu Tabără, Ecaterina Andronescu, 

Pantelimon Manta, Vasile Mocanu. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 


