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RAPORT COMUN 
asupra proiectului 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” 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice 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.  

La întocmirea raportului comisiile au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei juridice de disciplină 
şi imunităţi. 

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.  

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, 
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industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  face parte din categoria legilor 
organice, potrivit prevederilor art.73 alin.(3), lit.n) din Constituţia României, republicată. 

La lucrări au fost prezenţi  52 deputaţi, din totalul de 53 membri ai Comisiilor reunite.  
 La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnii Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
Cristian Hera – preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,  Gheorghe Sin – secretar 
general  al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi domnul Gheorghe  Asănică – secretar 
general adjunct în Ministerul Eudcaţiei şi Cercetării. 

Raportul Comisiei a fost adoptat în şedinţa din 07.06.2005, cu  majoritate de voturi, înregistrându-se 7 voturi împotrivă, 
19 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisiile propun admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege. 

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.     Titlul legii
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” 

Text nemodificat 
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2.   Art.I. - Se aprobă Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 din 14 aprilie 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”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 346 din 25 aprilie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

Articolul I devine Articol 
unic -  nemodificat 
 

Pentru  
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3.   
 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

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” 
 

1. Titlul ordonanţei va avea următorul 
cuprins:  
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
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”, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisiile pentru 
învăţământ şi agricultură 
 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 

4.  “Art.I. – Legea 
nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 

Nemodificat   Nemodificat    
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unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.358 din 29 mai 2002, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum 
urmează: 
 

5.  1. Alineatul (1) al 
articolului 7 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„(1) Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1b) şi la nr. crt.4 
din anexa nr.5, inclusiv 
sectorul de cercetare cu 
suprafaţa şi baza materială 
aferente de la Institutul de 
Cercetare şi Inginerie 
Tehnologică pentru Irigaţii 
şi Drenaje Băneasa Giurgiu, 
se reorganizează ca institute 
naţionale de cercetare-

 
 
 
 
 
 
Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul I, punctul 
1, alineatul (1) al 
articolului 7 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.7. - (1) Unităţile de 
cercetare-dezvoltare 
prevăzute în anexa nr.1b) 
şi la nr. crt.4 din anexa 
nr.5, inclusiv sectorul de 
cercetare cu suprafaţa şi 
baza materială aferente de 
la Institutul de Cercetare şi 
Inginerie Tehnologică 
pentru Irigaţii şi Drenaje 
Băneasa Giurgiu, se 
reorganizează, după 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării 
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dezvoltare în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi în coordonarea 
ştiinţifică a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1a) la nr.crt.1, 2 şi 
9 se reorganizează ca 
institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare în 
coordonarea  Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti, 
prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.324/2003, cu 
modificările ulterioare. 
Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1 a), cu excepţia 
celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, 
în anexa nr.2 şi în anexa 
nr.5 la nr.crt. 2 şi 3 se 
reorganizează ca institute, 
centre şi staţiuni de 
cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obţinerea acreditării, ca 
institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare în 
coordonarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, şi din 
punct de vedere ştiinţific, 
în coordonarea 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”. Unităţile de 
cercetare-dezvoltare 
prevăzute în anexa nr.1a) 
la nr.crt.1, 2 şi 9 se 
reorganizează ca institute 
naţionale de cercetare-
dezvoltare în coordonarea  
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti, 
prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.324/2003, cu 
modificările ulterioare. 
Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1 a), cu excepţia 
celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, 
în anexa nr.2 şi în anexa 



0 1 2 3 4 
 

 6 

publice, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti. 
Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1a), cu excepţia 
celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, 
şi în anexa nr.5, cu excepţia 
celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor 
putea fi organizate, după 
obţinerea acreditării, ca 
institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare în 
coordonarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 
prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.324/2003, cu 
modificările ulterioare. 
Societăţile comerciale 
prevăzute în anexa nr.5 se 
reorganizează potrivit 
hotărârii adunării generale a 
acţionarilor, pe baza
structurii şi patrimoniului 
existente la data de 31 
decembrie 2004. Unităţile 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nr.5 la nr.crt. 2 şi 3 se 
reorganizează ca institute, 
centre şi staţiuni de 
cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii 
publice, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti. 
Unităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în 
anexa nr.1 a), cu excepţia 
celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, 
şi în anexa nr.5, cu 
excepţia celor de la nr. crt. 
1 şi 4, vor putea fi 
organizate, după obţinerea 
acreditării, ca institute 
naţionale de cercetare-
dezvoltare în coordonarea 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”, prin derogare de 
la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.324/2003, cu 
modificările ulterioare. 
Societăţile comerciale 
prevăzute în anexa nr.5 se 
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de cercetare-dezvoltare 
prevăzute în anexa nr. 3 se 
reorganizează în societăţi 
comerciale. Staţiunile de 
cercetare-dezvoltare şi 
fermele Istriţa şi Stoeneşti, 
prevăzute în anexa nr.4, se 
preiau în cadrul instituţiilor 
de învăţământ superior 
agricol de stat. Societatea 
Comercială „Staţiunea de 
Cercetare şi Producţie 
pentru Animale de Blană” - 
S.A. Târgu Mureş, 
prevăzută la nr. crt.1 din 
anexa nr.5, se reorganizează 
potrivit hotărârii adunării 
generale a acţionarilor, pe 
baza structurii şi a 
patrimoniului existente la 
data de 31 decembrie 2004, 
în staţiune de cercetare-
dezvoltare, unitate fără 
personalitate juridică, în 
structura Regiei Naţionale a 
Pădurilor – ROMSILVA şi 
în coordonarea ştiinţifică a 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

reorganizează potrivit 
hotărârii adunării generale 
a acţionarilor, pe baza 
structurii şi a patrimoniului 
existente la data de 31 
decembrie 2004. Unităţile 
de cercetare-dezvoltare 
prevăzute în anexa nr. 3 se 
reorganizează în societăţi 
comerciale. Staţiunile de 
cercetare-dezvoltare şi 
fermele Istriţa şi Stoeneşti, 
prevăzute în anexa nr.4, se 
preiau în cadrul instituţiilor 
de învăţământ superior 
agricol de stat. Societatea 
Comercială „Staţiunea de 
Cercetare şi Producţie 
pentru Animale de Blană” 
- S.A. Târgu Mureş, 
prevăzută la nr. crt.1 din 
anexa nr.5 se 
reorganizează potrivit 
hotărârii adunării generale 
a acţionarilor, pe baza 
structurii şi a patrimoniului 
existente la data de 31 
decembrie 2004, în 
staţiune de cercetare-
dezvoltare, unitate fără 
personalitate juridică, în 
structura Regiei Naţionale 
a Pădurilor – ROMSILVA 
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şi în coordonarea ştiinţifică 
a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”. 
 
 
Comisiile pentru  
învăţământ şi agricultură 

6.   2. La articolul I, după punctul 1 se introduc 
două puncte noi, pct.11  şi pct.12, cu următorul  
cuprins:  
 
„(11) La articolul 8, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
«Art.8 – (1) Institutele, centrele şi staţiunile de 
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, 
instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile 
de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor 
regii sau companii naţionale din domeniul agricol 
administrează bunuri din domeniul public şi 
privat al statului, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului de reorganizare a unităţilor de 
cercetare-dezvoltare, precum şi bunuri proprii 
dobândite în condiţiile legii.» 
 
(12) La articolul 8, alineatul (11)  se abrogă” 

2. Nemodificat    

7.  2. Articolul 223 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.223. – Suprafeţele de 

3. La articolul I punctul 2, articolul 223 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„Art. 223. - Suprafeţele de teren trecute, potrivit 

3. La articolul I punctul 
2, articolul 223 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.223. – Suprafeţele de 

 
 
 
 
Pentru 
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teren trecute, potrivit Legii 
nr.147/2004, în
administrarea institutelor, 
unităţilor, centrelor,
staţiunilor de cercetare-
dezvoltare din domeniul 
agricol, precum şi a 
instituţiilor de învăţământ 
superior agricol şi silvic 
rămân în administrarea 
acestora, cu excepţia 
terenurilor agricole
prevăzute în anexa nr. 7, 
necesare reconstituirii
dreptului de proprietate 
privată persoanelor
îndreptăţite, solicitate în 
baza Legii fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.”  

 

 

 

 

 

Legii nr.147/2004, în administrarea institutelor, 
unităţilor, centrelor, staţiunilor de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol, precum şi a 
instituţiilor de învăţământ superior agricol şi 
silvic rămân în administrarea acestora, cu 
excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii 
proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite 
la reconstituire, precum şi a celor prevăzute în 
Anexa nr.6

 

1. Terenurile aparţinând foştilor 
proprietari, dar indispensabile activităţii de 
cercetare-dezvoltare (colecţii de material biologic, 
plantaţii cu rol în ameliorare, parcele amenajate 
special pentru experimentări multianuale, în care 
s-au investit sume importante dificil de recuperat 
sau care implică investiţii noi considerabil de 
mari etc.) vor fi păstrate în administrarea 
unităţilor de profil.” 
 

teren trecute, potrivit Legii 
nr.147/2004, în 
administrarea institutelor, 
unităţilor, centrelor, 
staţiunilor de cercetare-
dezvoltare din domeniul 
agricol,  precum şi a 
instituţiilor de învăţământ 
superior agricol şi silvic 
rămân în administrarea 
acestora, cu excepţia 
terenurilor agricole 
preluate de la foştii 
proprietari şi solicitate de 
persoanele îndreptăţite la 
reconstituire, precum şi a 
celor prevăzute în Anexa 
nr.61. Terenurile 
aparţinând foştilor 
proprietari, dar 
indispensabile activităţii de 
cercetare-dezvoltare, 
colecţiile de material 
biologic, loturile 
demonstrative, 
suprafeţele destinate 
producerii de sămânţă şi 
material de plantat din 
verigi superioare şi 
testărilor tehnologice şi 
terenurilor pentru 
producerea furajelor 
necesare animalelor de 

corectitudinea 
redactării 
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experienţă şi producţie, 
plantaţiile cu rol în 
ameliorare, parcelele 
amenajate special pentru  
experimentări multianuale, 
în care s-au investit sume 
importante dificil de 
recuperat sau care implică 
investiţii noi considerabil 
de mari vor fi păstrate în 
administrarea unităţilor de 
profil.” 
 
 
Comisiile  pentru  
învăţământ şi agricultură. 
 

8.   4. La articolul I, după punctul 2 se introduc 11 
puncte noi, pct.3-13, cu următorul cuprins: 
 
 
 
„3. După articolul 226 se introduc două articole 
noi, art.227 şi 228, cu următorul cuprins: 
 
Art.227 – (1) Se aprobă transmiterea în 
administrare a suprafeţei de teren de 3,59 ha, aflat 
în domeniul public al statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti, 
în administrarea Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi a suprafeţei de 
teren de 58,35 ha, aflat în domeniul public al 
statului, din administrarea Institutului de 

4. La articolul I, după 
punctul 2 se introduc 12 
puncte noi, pct.3-14, cu 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti 
Mărăcineni, în administrarea Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Voineşti. 
 
Art.228. – Se aprobă trecerea din domeniul public 
al statului în administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafeţei 
de teren de 18,75 ha” 
 
4. La anexa nr.1a), nr.crt.2.1 se elimină. 
 
 
5. La Anexa nr.1a), după numărul curent 3.1 se 
introduce nr.crt.3.2, cu următorul cuprins: 
3.2. Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru 
Cultura Pajiştilor Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui. 
 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti 
Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui. 
 
6. La Anexa nr.1a), nr.crt. 4.8 se elimină. 
 
 
7. La Anexa nr.1a), nr.crt.18 va avea următorul 
cuprins: 
18. Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Reghin, Reghin, 
Mureş. 
 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Reghin, Reghin, 
Mureş. 

 
 
 

 
 

Nemodificat 
 
 
 

 
4. La anexa nr.1 a), 
nr.crt.2.1. se abrogă. 
 
5.  Nemodificat 

 
 
 
 
 

 
 

6. La Anexa nr.1a), nr.crt. 
4.8 se abrogă. 
 
7. Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul propus 
spre eliminare 
fiind în vigoare 
trebuie abrogat 
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8. La Anexa nr.3, nr.crt.2 se elimină. 
 
 
 
9. La Anexa nr.3, după numărul curent 16 se 
introduc 4 numere noi, nr.crt.17-20, cu următorul 
cuprins: 
 
„17. Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Vitivinicolă Greaca, judeţul Giurgiu 
 
18. Institutul de Cercetare şi Producţie pentru 
Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi 
Substanţelor Dulci Fundulea 
 
19. Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru 
Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi 
Substanţelor Dulci Giurgiu 
 
20 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.” 
 
10. La Anexa nr.4, titlul anexei va avea următorul 
cuprins: 
Unităţi de cercetare-dezvoltare care se preiau în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol 
de stat. 

___________     
 

 
11. La Anexa nr.4, nr.crt. 8 şi 9 se elimină. 
 
 

8. La Anexa nr.3, nr.crt.2 
se abrogă. 
 
 
9. Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
 

 
Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
 

 
 

Nemodificat 
 
 
10.  Nemodificat 
 
 
 
 
11. La Anexa nr.4, nr.crt.5 
se abrogă 

 
12. La Anexa nr.4, nr.crt. 8 
şi 9 se abrogă. 
 

Textul propus 
spre eliminare 
fiind în vigoare 
trebuie abrogat 
 
 
 
 
Pentru  
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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12. După Anexa nr.6 se introduce o anexă nouă, 
Anexa 61, cu următorul cuprins: 

Anexa nr.61. 
Suprafeţele de teren agricol aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului care rămân în 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
de 

cercetare- 
dezvoltare 

 

Localita- 
tea 

Judeţul Suprafa-
ţa 

–ha- 

1.  Institutul de 
Cercetare-
Dezvoltare 
pentru 
Monatnolo-
gie Cristian 
Sibiu 

Cristian Sibiu 376,83 

2. Institutul de 
Cercetare-
Dezvoltare 
pentru 
Protecţia 
Plantelor 
Bucureşti 

Bucureşti - 0,744

3. Staţiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare 
pentru 
Creşterea 
Bovinelor 
Arad 

Arad Arad 13,95  

Punctul 12 devine punctul 
13 - nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prin 
renumerotare 
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13. Anexa nr.7 se elimină” 
 

14. Anexa nr.7 se abrogă. 
 
 
 
Comisiile pentru 
învăţământ şi agricultură 

 

Textul propus 
spre eliminare 
fiind în vigoare 
trebuie abrogat. 
 

9.   
 
 
Art.II. – (1) Unităţile de 
cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii,
silviculturii, industriei
alimentare şi ale Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”, care nu s-au 
reorganizat până în prezent, 
se reorganizează până la 
data de 31 decembrie 2005, 
la propunerea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeti”, 
prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, cu 
avizul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi al 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

 
 
 

Art.II. - Unităţile de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care nu s-au 
reorganizat până în prezent, se reorganizează 
până la data de 31 decembrie 2005, prin 
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu 
avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 
consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

 

5. Articolul II va avea următorul cuprins: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Articolul II va avea 
următorul cuprins: 

 
Art.II. - Unităţile de 
cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii,
silviculturii, industriei 
alimentare şi ale 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”, care nu s-au 
reorganizat până în 
prezent, se reorganizează 
prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale cu 
avizul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi al 
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”. 

 
 

Pentru 
corectitudinea 
redactării 
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(2) Reorganizările ulterioare 
datei de 31 decembrie 2005 
se fac prin hotărâri ale 
Guvernului, iniţiate de 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, cu avizul 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”. 
 

 
 
 

___________    

 
 
 

___________   
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisiile pentru  
învăţământ şi agricultură 

10.   
 
 
Art.III. – (1) Unităţile de 
cercetare-dezvoltare 
reorganizate ca institute 
naţionale sau ca instituţii 
publice, cuprinse în anexele 
nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6 la 
Legea nr.290/2002, astfel 
cum au fost modificate prin 
Legea nr.147/2004, 
beneficiază de următoarele 
înlesniri la plata obligaţiilor 
fiscale restante: 
 
      a) scutirea de la plată a 
obligaţiilor bugetare
restante la data intrării în 

 
„a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare 
restante la data intrării în vigoare a Legii 
nr.147/2004 privind aprobarea Ordonanţei de 

6. La articolul III alineatul (1), literele a), c) şi 
d) vor avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nemodificată    
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vigoare a Legii nr.147/2004 
privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2003
pentru modificarea şi 
completarea 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” 
şi neachitate prin orice 
modalitate prevăzută de 
lege, reprezentând impozite, 
taxe, contribuţii şi alte sume 
datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetului 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 
şi bugetului asigurărilor 
pentru şomaj, cu excepţia 
contribuţiei pentru pensia 
suplimentară, contribuţiei 
individuale de asigurări 
sociale, contribuţiei 
individuale de asigurări 
pentru şomaj, contribuţiei 
datorate Fondului naţional 

 

 

 
 

 

 

urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru 
modificarea şi completarea 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” şi neachitate prin orice modalitate 
prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului 
Fondului naţional unic pentru şomaj. Fac  
excepţie contribuţia pentru pensia suplimentară, 
contribuţia individuală de asigurări sociale, 
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, 
contribuţia datorată Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate de către persoanele 
asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe 
valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul 
pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care 
urmează a fi achitate în termen de 6 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi; 
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unic de asigurări sociale de 
sănătate de către persoanele 
asigurate care au calitatea 
de angajat, taxei pe valoarea 
adăugată suspendată în 
vamă, impozitului pe 
salarii, impozitului pe 
veniturile din salarii,
impozitului pe dividende şi 
a celorlalte impozite cu 
reţinere la sursă, care 
urmează a fi achitate în 
termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 

  

 
      b) fac obiectul 
înlesnirilor la plată 
prevăzute la lit. a) şi sumele 
preluate pentru încasare de 
către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului, reprezentând 
contribuţia datorată 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate; 
 
      c) scutirea de la plată a 
dobânzilor şi penalităţilor 
de orice fel aferente 
obligaţiilor bugetare 

c) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor 
de orice fel aferente obligaţiilor bugetare restante 
la data intrării în vigoare a Legii nr.147/2004, 
calculate şi datorate până la data intrării în 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nemodificată 
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restante la data intrării în 
vigoare a Legii 
nr.147/2004, calculate şi 
datorate până la data intrării 
în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă; 
 
 
      d) scutirea de la plată a 
obligaţiilor bugetare
restante la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 
147/2004, datorate
bugetelor locale,
reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte venituri, 
precum şi a dobânzilor şi 
penalităţilor de orice fel, 
calculate până la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 

 
 

      d) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare 
restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 
147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând 
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum 
şi a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, 
calculate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

 
 
(2) Sumele ce fac obiectul 
înlesnirilor la plată 
prevăzute la alin. (1) sunt 
cele stabilite în certificatele 
de obligaţii bugetare 
eliberate, conform legii, pe 
baza actelor de control de 
către organele competente 
ale Ministerului Finanţelor 

vigoare a prezentei legi; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Publice şi ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, după caz. 
 
 
(3) După publicarea în 
Monitorul Oficial al
României, Partea I, a 
hotărârilor Guvernului
privind reorganizarea
unităţilor de cercetare-
dezvoltare prevăzute la 
art.II, organele teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor 
Publice în a căror rază 
teritorială se află domiciliul 
fiscal al contribuabililor 
acordă înlesnirile la plată 
reglementate la alin. (1) lit. 
a), b) şi c), după autorizarea 
ajutorului de stat de către 
Consiliul Concurenţei, până 
cel târziu la data de 30 iunie 
2006. 

 

 
 

(3) După publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a hotărârilor de Guvern 
privind reorganizarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare prevăzute la art.II, organele teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază 
teritorială se află domiciliul fiscal al 
contribuabililor acordă înlesnirile la plată 
reglementate la alin. (1) lit. a), b) şi c), după 
autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul 
Concurenţei. 

 
 
(4) Înlesnirile la plată 
reglementate la alin.(1) lit. 
d) se acordă de autorităţile 
administraţiei publice locale 
în condiţiile prevăzute la 
alin.(3). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Înlesnirile la plată reglementate la alin.(1) lit. 
d) se acordă de către autorităţile administraţiei 
publice locale în condiţiile prevăzute la alin.(3), şi 
în condiţiile Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
 
 

 
 

Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nemodificat   
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(5) Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale este mandatat să 
notifice Consiliului 
Concurenţei eventualele 
scheme de ajutor de stat, în 
conformitate cu prevederile 
legale în materie de ajutor 
de stat. 
 
(6) Obligaţiile bugetare 
neachitate, reprezentând
impozite, taxe, contribuţii şi 
alte venituri bugetare, 
inclusiv accesorii aferente 
acestora, datorate după 
intrarea în vigoare a Legii 
nr.174/2004, se vor achita 
în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 
(6) Obligaţiile bugetare neachitate, reprezentând 
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri 
bugetare, datorate după intrarea în vigoare a Legii 
nr.174/2004, se vor achita în termen de 6 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

 
 

Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.  Art.IV. – Legea 
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 

Nemodificat   Nemodificat    
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„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, va fi republicată 
după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 
 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu   19  voturi pentru,  7  voturi împotrivă şi  1 abţinere. 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                                                                             PREŞEDINTE, 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu                                                                                  Dr.Atilla Bela Ladislau Kelemen 
 
 
 
 
                  SECRETAR,                                                                                                                  SECRETAR, 
             Prof. Mihai Radan                                                                                                          Ioan Munteanu 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Ioan Ianoş                                                                                                                 Consilier: Anton Păştinaru 
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