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La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

- Gabriela Pasztor – secretar de stat 

- Sanda Bădulescu – director 

- Sorin Zaharia – director - Agentia Nationala Pentru Calificarile 

Din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic Si 

Social (ACPART) 
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- Eva Nagy – director DRP 

Autoritatea Naţională pentru Tineret 

- Kovacs Peter – preşedinte  

Ministerul Sănătăţii Publice 

- Lucia Duminică – consilier Afaceri Europene 

 

În deschiderea şedinţei, dl. preşedinte Petre Popeangă prezintă 

invitaţii şi supune votului ordinea de zi.  

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

  

 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx 

877/2007. Raport comun cu Comisia pentru administraţia publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Termen: 26 februarie 

2008. Iniţiatori: Andon Sergiu, Ardelean Lia, Călian Petru, Ciontu 

Corneliu, Ciucă Liviu Bogdan, Dumitriu Dragoş Petre, Faina Constantin, 

Florea Damian, Glăvan Ştefan, Hellvig Eduard Raul, Pascu Bogdan, 

Popa Daniela, Popescu Dan Ioan, Popescu Ionica Constanţa, Ţundrea 

Ioan. 

 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 797/2007. Raport. 
Termen: 8 februarie 2008. Iniţiatori deputaţii: Petru Movilă, Gabriel 
Bârsan. 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun  cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 februarie 2008. 
Iniţiatori: Andea Petru, Andronescu Ecaterina, Apostolache Mihai 
Cristian, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Dumitriu Mihai, Găleteanu 
Monalisa, Iordache Florin, Moldovan Emil Radu, Ponta Victor-Viorel, 
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Stanciu Anghel, Ştiucă Alecsandru, Tudose Mihai, Olteanu Bogdan, 
Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-Victor, Bolcaş Lucian Augustin, 
Fârşirotu Vladimir Mircea, Iriza Marius, Magheru Paul, Mătuşa Tudor, 
Mînzînă Ion, Moisoiu Adrian, Vasilescu Lia Olguţa, Bîrsan Iulian-
Gabriel, Buda Daniel, Romanescu Marcel Laurenţiu, Tabără Valeriu, 
Asztalos Ferenc, Király Andrei-Gheorghe, Sóki Béla,  Călian Petru, Faina 
Constantin, Popescu Ionica Constanţa,  Manta Pantelimon,  Diaconescu 
Cristian, Nicolae Şerban, Ardelean Aurel, Funar Gheorghe, Ungheanu 
Mihai, Cismaru Ivan ,  Sógor Csaba , Oprea Mario-Ovidiu. 
 4. Proiectul de Lege privind aprobarea de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România. PLx 820/2007. Raport. Termen: 13 decembrie 
2007. Procedură de urgenţă. Iniţiator: Guvernul.  

5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006. Plx 
108/2007. Raport suplimentar. Termen: septembrie 2007. Iniţiatori: 
Guvern.  
 6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Medicină Veterinară. Pl-x 71/2007. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură,  silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 20 martie 2007. Iniţiatori: Iordache Florin, Munteanu 
Ioan, Semcu Adrian Emanuil, Dumitriu Dragoş Petre, Tabără Valeriu, 
Kelemen Attila Béla Ladislau, Szekely Levente Csaba, Popa Nicolae. 
Raportori: Petru Andea, Horia Victor Toma, Adrian Moisoiu, Ştiucă 
Alecsandru. 

7. Propunere legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină 
şi Farmacie Oradea. Plx 593/2005. Raport.  

8. Propunere legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină 
şi Farmacie Constanţa. Plx 439/2006. Raport. 
 9. Propunere legislativă pentru protecţia educaţională specială a 
minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate. Plx 886/2008. 
Raport. Prima Cameră sesizată. Termen: 18 februarie 2008. 
 10. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.128/1997 a 
Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. 
Plx.900/2008. Raport. Prima Cameră sesizată. Termen: 18 februarie 
2008. Iniţiatori: Petru Călian, Lia Olguţa Vasilescu, Daniel Buda. 
 11. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit 
de substanţe şi/sau metode interzise. Plx 17/2007. Aviz.  
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În continuare lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Petru Andea, 

vicepreşedintele comisiei.  

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă 

tineret şi sport a procedat la examinarea, în fond, a propunerii  legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ.( Plx 877/2007).  

D-na deputat Ecaterina Andronescu, în calitate de raportor, prezintă 

propunerea legislativă şi arată că aceasta are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ, în sensul reglementării situaţiei existente la nivelul 

unităţilor de învăţământ din România prin înfiinţarea în cadrul acestora a 

unor posturi ale jandarmeriei. Necesitatea instituirii unor asemenea măsuri 

reiese, din lipsa de autoritate şi gestiunea precară a cazurilor de violenţă a 

persoanelor însărcinate cu păstrarea ordinii şi siguranţei în şcoli. Astfel, se 

apreciază că înfiinţarea unor posturi ale jandarmeriei în unităţile de 

învăţământ, în funcţie de nevoile unităţii respective, va elimina fenomenul 

violenţei şcolare şi va aduce un plus de siguranţă.  

D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, precizează că Guvernul nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative, deoarece Legea nr.35/2007 nu ar trebui modificată 

înainte de realizarea unei evaluări detaliate a modului de aplicare a regulilor 

care au fost consacrate prin acest act normativ. De asemenea, iniţiatorii 

propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare aplicării 

măsurilor propuse. 

Dl. deputat Anghel Stanciu propune respingerea iniţiativei legislative, 

considerând că legea actuală este acoperitoare şi nu trebuie să se creeze o 

suprareglementare. De acord cu această propunere de respingere sunt şi 
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următorii deputaţi: Pantelimon Manta, Graţiela Gavrilescu, Mircea Puşcă, 

Lia Olguţa Vasilescu, Andrei Kiraly. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele 

motive: 

• Soluţia de angajare în astfel de misiuni a Jandarmeriei având în 
vedere statutul acesteia (forţă militarizată) şi specificul 
misiunilor este  discutabilă, iar prin neprecizarea surselor 
financiare necesare aplicării măsurilor propuse, se încălcă 
prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, care 
precizează că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare”.  

• În acelaşi sens art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice prevede că „În cazurile în care se fac 
propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a 
căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea 
cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi 
mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri 
sau creşterea cheltuielilor”. 

• De asemenea, mai trebuie menţionat faptul că în situaţii de 
natura celor care impun exercitarea actualelor competenţe 
legale ale Jandarmeriei, aceasta intervine potrivit Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române. 

 

Se continuă cu dezbaterea Propunerii legislative privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea. (Plx 593/2005) 

D-na deputat Ecaterina Andronescu, în calitate de raportor, arată că 

prin această iniţiativă legislativă, se propune înfiinţarea Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Oradea, prin desprinderea din Universitatea din 

Oradea a Facultăţii de Medicină şi Farmacie, având o administraţie centrală 

comună reavizată printr-un protocol încheiat între conducerile celor două 
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instituţii de învăţământ superior. D-na deputat Ecaterina Andronescu 

propune respingerea fiind necesară păstrarea integrităţii Universităţii din 

Oradea.  

D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 

cercetării şi Tineretului, precizează că Guvernul nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative, nu sunt conţinute referiri la implicaţiile financiare pe 

care le-ar presupune implementarea măsurilor propuse şi nu este indicată 

sursa de finanţare. 

De acord cu propunerea de respingere sunt şi următorii deputaţi: 

Ferenc Asztalos, Mircea Puşcă, Pantelimon Manta, Mihai Dumitriu, Ovidiu 

Ganţ. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care a fost aprobată cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă, din 

următoarele motive: 

- La momentul iniţierii propunerii legislative, înfiinţarea 
instituţiilor de învăţământ superior era reglementată de Legea 
nr. 88/1993, republicată; din documentele aflate la dosar se 
constată că propunerea legislativă este promovată fără 
respectarea prevederilor art.5 alin.(2) din Legea nr. 88/1993, 
republicată, care precizează că „înfiinţarea unei instituţii de 
învăţământ superior prin divizare se face prin lege, la 
propunerea Senatului universitar al instituţiei respective, după 
parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare”;  

- În momentul de faţă, înfiinţarea instituţiilor de învăţământ 
superior este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 şi a Legii nr. 87/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei; din documentele aflate la 
dosar se constată că propunerea legislativă este promovată 
fără respectarea prevederilor art. 29 alin.(1), care precizează 
că „orice persoană juridică, publică sau privată interesată în 
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furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi 
acreditare în condiţiile legii”; 

- Se apreciază că dezvoltarea unei noi universităţi de medicină 
şi farmacie, în Oradea, nu se justifică prin faptul că oferta 
educaţională la nivel naţional este suficientă în raport cu 
cerinţele pieţei muncii; 

- Propunerea legislativă nu se bazează pe nici un document 
privind asigurarea calităţii şi îndeplinirea standardelor de 
funcţionare a unei instituţii de învăţământ superior elaborat de 
Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
(CNEAA) sau de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (ARACIS). 

 
 
Se continuă dezbaterile cu propunerea legislativă privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa. (Plx 439/2006). 

D-na deputat Ecaterina Andronescu, în calitate de raportor, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea unei noi 

instituţii de învăţământ superior în domeniul medicinei prin divizarea 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Facultatea de Medicină Generală, 

Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie din cadrul 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa ar urma să iasă din componenţa 

acesteia, formând noua instituţie de învăţământ superior sub numele de 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Constanţa. Propune respingerea 

iniţiativei legislative din aceleaşi motive şi considerente ca şi la propunerea 

legislativă analizată anterior (Propunere legislativă privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea -Plx 593/2005). 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, cu aceeaşi 

motivaţie ca şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie Oradea.  
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Dezbaterile continuă cu propunerea legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară. (Pl-x 71/2007).  

Dl. vicepreşedinte Petru Andea subliniază că propunerea legislativă 

are ca obiect principal de reglementare înfiinţarea şi organizarea în România 

a unei Academii de Medicină Veterinară, instituţie publică de interes 

naţional în domeniul cercetării ştiinţifice medicale veterinare, ce ar urma să 

funcţioneze în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. Finanţarea acestei instituţii se va face de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii. Propune respingerea iniţiativei legislative. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos susţine propunerea de respingere 

făcută de dl. Petru Andea. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care a fost aprobată cu 15 voturi pentru respingere şi 2 abţineri. 

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic. (Plx 797/2007).  

Dl. deputat Mircea Puşcă arată că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare finanţarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun 

sau cu alt mijloc de transport la şi de la locul de muncă pentru personalul 

didactic din unităţile de învăţământul preuniversitar de stat, din mediul urban 

şi rural. Potrivit propunerii legislative aceste cheltuieli ar urma să fie 

susţinute de către consiliile judeţene. Propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos subliniază că la dezbaterile 

anterioare, dl. deputat Gabriel Bârsan, iniţiator al propunerii legislative, a 

fost de acord cu respingerea acesteia.  
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Dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care se aprobă cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 

• Obiectul propunerii legislative poate fi soluţionat prin alte 
acte normative. 

• Nu se justifică transferul responsabilităţilor de plată de la 
primării către consiliile judeţene pe baza principiului 
subsidiarităţii fiind evident că la nivelul primăriilor şi al 
consiliilor locale interesul şi preocupările sunt mult mai 
obiective faţă de cele de la nivelul consiliilor judeţene. 

• Noul pachet legislativ în domeniul educaţiei va reglementa 
unitar aspectele privind drepturile la decontare a unor 
cheltuieli ale cadrelor didactice. 

   
 

 Urmează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. (Plx 868/2007) 

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, în numele iniţiatorilor, solicită 

amânarea dezbaterilor cu o săptămână, deoarece sunt necesare documentări 

mai ample asupra subiectului reglementat de propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul 

juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. 

 Cu unanimitate de voturi, se aprobă solicitarea de amânare. 

 Se continuă cu propunerea legislativă privind modificarea Legii 

nr.128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx.900/2008).  

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de iniţiator, prezintă 

propunerea legislativă şi arată că aceasta se referă la completarea cu un nou 

alineat, alin. (5), a articolului 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
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,,Personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar titular din 

mediul rural, care predă în Palatele şi Cluburile copiilor dispun de aceleaşi 

drepturi consacrate personalului didactic din învăţământul de stat, conform 

prezentei legi,,. 

 D-na secretar de stat Gabriela Pasztor precizează că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, deoarece  nu este necesară 

introducerea unui alineat nou la art.104 întrucât categoria de personal 

didactic avută în vedere de iniţiatori este şi în prezent beneficiara tuturor 

drepturilor salariale prevăzute în forma actuală a legii.  

 În urma dezbaterii, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Ferenc 

Asztalos, Pantelimon Manta, Petru Andea, Lia Olguţa Vasilescu, Comisia a 

propus cu 15 voturi pentru şi o abţinere adoptarea propunerii legislative, cu 

amendamente. 

 Se continuă cu propunerea legislativă pentru protecţia educaţională 

specială a minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate. (Plx 

886/2008). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unor 

măsuri active de protecţie a minorilor ai căror părinţi nu se află alături de 

aceştia pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate.  

 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

propune Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 

 - protecţia copilului este reglementată legislativ de o serie de acte în 

vigoare, care conţin prevederile prezentei propuneri legislative (Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare; Ordinul Secretariatului de Stat al Autorităţii 

Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului nr. 219/2006 privind 

activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt 
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lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate). 

 În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind 

prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise 

(Plx 17/2008). Cu unanimitate de voturi s-a  hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 S-a continuat cu Propunerea legislativă privind liniştea românilor şi a 

României (Plx 26/2008). Cu 14 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, 

propunerea legislativă a primit aviz negativ.   

 Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România (PLx 820/2007). 

 Dl. vicepreşedinte Petru Andea, în calitate de raportor al proiectului 

de lege, arată că acesta are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în 

scopul armonizării legislaţiei naţionale din acest domeniu cu Directiva 

2005/36/CE. De asemenea, informează Comisia că a analizat acest proiect 

de lege, cu un colectiv de specialişti în domeniu şi face o prezentare a 

principalelor modificări. În continuare se trece la dezbaterea pe articole. În 

urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere. 

 În finalul dezbaterii, dl. preşedinte Petre Popeangă, informează despre 

noul proiect de lege care a venit la Comisie şi se stabilesc raportorii: 



 12

 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995.(Plx 25/2008). Raportori: Alecsandru Ştiucă, 

Horia Toma, Andrei Kiraly.  

  

 
 

Miercuri, 13 februarie 2008 
ora 9,00 

 
- Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. 

Plx 502/2005. Raport comun. Sala Drepturile Omului, etaj P.   
 

Din cauza lipsei de cvorum, şedinţa a fost suspendată. Lucrările celor 

trei comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare. 

 
 

 Biroul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, s-a întâlnit 

cu reprezentanţii instituţiilor interesate  în dezbaterea proiectelor de lege 

aflate pe ordinea de zi, pentru o dezbatere informală. Întrucât aceste proiecte 

de lege au o tematică similară, conform regulamentului, vor fi comasate într-

un singur raport. 

 
 1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. Plx 666/2007. Aviz. Termen: 13 noiembrie 2007. Iniţiatori: 
Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Stanciu Anghel, Palăr Ionel, Preda Ion, 
Puşcă Mircea Valer, Semcu Adrian Emanuil, Bîrsan Iulian-Gabriel, 
Ghiorghioni Ionesie, Olarean Aurel, Rădulescu Cristian, Tabără Valeriu,  
Kelemen Attila Béla Ladislau, Szekely Levente Csaba,  Călian Petru, 
Faina Constantin, Popa Daniela, Popa Nicolae,  David Gheorghe, Pereş 
Alexandru, Daea Petre, Silistru Doina, Tomoiagă Liliana Lucia,  Pascu 
Corneliu. 
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 2. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. PL.X 
382/2007. Raport. Termen: 31 mai 2007. Iniţiatori: Andea Petru, 
Munteanu Ioan, Puşcă Mircea Valer, Vasilescu Lia Olguţa, Bîrsan Iulian-
Gabriel, Ciocâlteu Alexandru, Igaş Traian Constantin, Romanescu 
Marcel Laurenţiu, Tabără Valeriu, Kelemen Attila Béla Ladislau, Călian 
Petru, Glăvan Ştefan, Popa Daniela, Popa Nicolae, Antonie Ştefan-
Mihail, Basgan Ion, Câmpeanu Radu Anton, David Gheorghe, Pereş 
Alexandru.  Raportori: Comisia.  Continuarea dezbaterilor. 

3. Proiectul de Lege parteneriatului public-privat pentru cercetarea 
ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi 
din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Pl.x. 409/2006. Raport comun 
cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. Termen: 20 iunie 2006. Iniţiatori: Valeriu Tabără, 
Irinel Popescu, Gheorghe David.  Raportori: Anghel Stanciu, Mircea 
Valer Puşcă, Gabriel Iulian Bârsan, Horia Victor Toma, Mihai 
Dumitriu. 
 La dezbatere au participat ca invitaţi: 

- membrii Biroului Comisiei pentru Învăţământ , Ştiinţă, Tineret şi 
Sport; 

- Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS); 
- Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru cercetare Ştiinţifică 

(ANCS); 
- reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- directori de institute de cercetare în domeniul agricol (Fundulea, 

Teleorman); 
- rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

din Bucureşti. 
  
  Discuţiile şi intervenţiile invitaţilor au evidenţiat specificitatea 

domeniului agricol ca domeniu al cercetării ştiinţifice şi nevoia de a se 

asigura o finanţare pe termen lung atât de la bugetul de stat, prin atribuire, 

cât şi prin competiţie.  

 Concluziile care s-au desprins sunt: 
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- se poate aproba o lege specială privind reorganizarea ASAS şi a 

cercetării ştiinţifice în domeniu; 

- este necesar un studiu comparativ, realizat de către iniţiatori, între 

Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi proiectul de lege în 

dezbaterea comisiei, în scopul evitării eventualelor contradicţii; 

- este necesară o evaluare a situaţiei financiare a instituţiilor de 

cercetare din agricultură şi o estimare a sprijinului financiar de care 

au nevoie; 

- este necesară o estimare a fondurilor necesare ASAS în situaţiile în 

care:ASAS este doar for de consacrare ştiinţifică; 

- ASAS este for de consacrare şi coordonator al 

activităţii de cercetare ştiinţifică a institutelor din 

subordine; 

- în orice situaţie trebuie precizat regimul juridic pe care-l vor 

dobândi terenurile aflate în patrimoniul ASAS; 

- având în vedere specificitatea domeniului, atribuirea de fonduri să 

se realizeze atât prin competiţie, cât şi prin alocare directă. 

 
Joi, 14 februarie 2008 

Studiu individual 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.Petre POPEANGĂ 
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