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La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

Cercetarea ştiinţifică din agricultură din perspectiva modificărilor    

     prevăzute în proiectul de modificare a Legii nr.18/1991, Legii    

     nr.169/1997  şi a Legii nr.1/2000. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

- Flaviu Nicolae Lazin – secretar de stat 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-

Şiseşti,, 

- Săulescu Nicolae – vicepreşedinte 

- Sin Gheorghe – secretar general 

- Roman Elena – jurist 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Petru Andea, vicepreşedintele 

comisiei. 

În conformitate cu ordinea de zi aprobată de comisie, şedinţa a fost 

axată pe dezbateri preliminare privind cercetarea ştiinţifică în domeniul 

agricol prin perspectiva setului de legi privind proprietatea, precum şi a 

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”.  

Întrunirea, desfăşurată în spiritul unui schimb de idei util paşilor 

următori, a pus în evidenţă cunoaşterea corectă a principiilor care 

guvernează schimbările preconizate, precum şi evitarea apariţiei de 

contradicţii între pachetul de legi care vor fi adoptate prin asumarea 

răspunderii Guvernului în Parlament şi ordonanţa emisă, care 

reglementează elemente care au incidenţă cu  pachetul de legi menţionat. 

Punctul de vedere exprimat deschis de către reprezentantul 

ministerului de profil a fost acela de a încuraja cercetarea ştiinţifică în 

domeniu şi de a susţine mai puţin producţia în staţiunile de cercetare sau 

institutele ASAS. Reprezentanţii ASAS au arătat reducerea cu circa 70% 

a terenurilor care au aparţinut staţiunilor şi institutelor de cercetare ale 

ASAS în ultimii 15 ani. Întrucât cercetarea de profil nu este susţinută de 

la buget, singura sursă de auto-susţinere a activităţii de cercetare fiind 

aceea de a utiliza fondurile rezultate din comercializarea produselor 

cercetării, se susţine menţinerea unor suprafeţe optime care să le permită 

acest lucru. S-a avansat, de asemenea, ideea susţinerii de la buget a 

activităţii de cercetare în acest domeniu şi menţinerea unui teren minimal 

necesar strict activităţii de cercetare. 
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Din discuţii a reieşit că formularea veche în legislaţie, prin care 

unităţile şi institutele de cercetare erau definitiv şi irevocabil responsabile 

de patrimoniul şi administrarea acestuia, trebuie schimbată cu una realistă 

având în vedere că terenul respectiv nu aparţine acestora, ci se află în 

proprietatea statului.  

Atribuirea terenurilor foştilor proprietari, chiar dacă acestea sunt 

acum incluse în cadrul patrimoniului acestor unităţi şi institute, reprezintă 

un act de dreptate, după ce ani de zile aceştia au primit doar paleative sau 

compensaţii nesemnificative. 

Concluzia de fond a acestei prime întâlniri este că astfel de discuţii 

sunt absolut necesare şi că există premisele unei dezbateri pe fond a 

problematicii în cursul săptămânii viitoare, când va avea loc şedinţa de 

analiză a Ordonanţei de urgenţă prin care se modifică legea nr.290/2002.    

            Dl. vicepreşedinte Petru Andea a recomandat deputaţilor să 

analizeze textul ordonanţei respective, încât comisia să dea o formă cât 

mai coerentă şi eficientă textului propus de comisie. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Petru Andea, 

Horia Toma, Ion Preda, Pantelimon Manta, Ferenc Asztalos, Mircea 

Puşcă. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 


