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   PROCES-VERBAL 

         al şedinţei Comisiei din ziua de 17 martie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 5 

deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

- dl. Alexandru Viorel Vrânceanu – preşedinte 

- dl. Stoica Gheorghe – director general Staţiunea viniviticolă Şefăneşti 

- dl. Viorel Stoian – director general Staţiunea viniviticolă Valea 

Călugărească 

- dl. Dumitru Pania – director general Staţiunea pomicolă Voineasa  

- dl. Ştefan Bantaş – director general Romsuintest Periş 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Constantin Brătianu – director general 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare  

- dl. Gheorghe Asanică – secretar general 

C.N.E.A.A. 

- dl. Paul Sterian – secretar general 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Restructurarea staţiunilor de cercetare ştiinţifică din cadrul Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice în baza unei iniţiative parlamentare (proiect). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor. (nr.329/17 noiembrie 1997) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor. (nr.168/22 iunie 1998). 

Dl. Alexandru Viorel Vrânceanu, preşedintele ASAS face o scurtă 

prezentare a problemelor cu care se confruntă cercetarea agricolă; unităţile de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii şi industriei alimentare sunt 

subordonate Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi funcţionează ca structuri 

ale acesteia; Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice este instituţia specializată 

pentru organizarea, conducerera şi coordonarea activităţii unităţilor de cercetare 

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din domeniile agriculturii şi industriei 

alimentare şi, în consecinţă i se atribuie competenţele pentru iniţierea şi elaborarea 

proiectului de lege privind reorganizarea unităţilor subordonate; în proiectul de 

reorganizare sunt prevăzute măsurile necesare pentru redimensionarea 

patrimoniului funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare în sensul aplicării 

reglementărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât toate suprafeţele 

disponibile prin prevederile legale să fie atribuite Comisiilor judeţene de aplicarea 

acestora. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că pentru a se înţelege mai bine situaţia 

existentă să fie audiaţi şi directorii generali de la staţiunile prezente la această 

întâlnire. 
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Dl. director general Viorel Stoian de la Staţiunea viniviticolă Valea 

Călugărească arată  că cercetarea este instrumentul de progres în agricultură; se 

poate face cercetare şi cu ajutorul unor unităţi private, dar ele nu asigură constanţă 

şi perspectivă îndelungată; în ţările avansate industria este în stare să-şi finanţeze 

cercetările şi să facă faţă concurenţei; statul îşi organizează şi asigură cercetarea în 

perspectivă îndelungată. 

Dl. director general Dumitru Pania – Staţiunea pomicolă Voineasa arată că 

pomicultura a beneficiat de cea mai vastă reţea de cercetare; din anul 1977 

sectorul a fost modernizat; pesticidele au devenit foarte scumpe, nu s-au plătit 

calamităţile, dobânzile la credite sunt foarte mari; iniţiativa particulară nu a reuşit 

să producă material săditor; este de acord cu propunerile făcute de A.S.A.S.  

Dl. director general Ştefan Bantaş – Romsuintest Periş, prezintă unele din 

problemele zootehniei şi anume furajele; studiul calităţii cărnii pentru preparatele 

din carne; pentru fiecare specie să fie un institut de cercetare care să analizeze 

problemele specifice; dividendele plătite F.P.S.-ului au fost de 4 miliarde; 

consideră că finanţarea extrabugetară este o soluţie foarte bună. 

Dl.Gheorghe Asanică, secretar general la Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, 

Tehnologie şi Inovare doreşte să precizeze că din anul 1996 prin Legea nr.51/1996 

a început un proces de acreditare a institutelor subordonate ASAS; referitor la 

reorganizarea activităţilor de cercetare – organizarea instituţională, Agenţia 

doreşte ca până la 30 martie a.c. să apară o Hotărâre de Guvern; relaţia cu 

Ministerul Agriculturii trebuie să fie o relaţie de parteneriat; forma cea mai 

potrvită este Institute Publice extrabugetare. 

Dl. director general Constantin Brătianu – Ministerul Educaţiei Naţionale 

face câteva precizări din punctul de vedere al relaţiilor din sistemul universitar; 

există o neconcordanţă între titlu şi conţinut; Academia se ocupă de aspectul 

managerial, să pună accentul pe politica în domeniu; să apară diferenţieri mai clare 

între Academie şi universităţi; ar dori să intervină pe text în momentul când 

proiectul de lege se va discuta pe articole. 
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Dl. deputat Niculae Antonescu este de părere ca doctoratul să se desfăşoare 

în învăţământul postuniversitar; consideră că baza materială şi potenţialul de 

cercetare trebuie valorificat; referitor la reorganizarea institutelor este de acord cu 

soluţia propusă. 

Dl. deputat Vasile Berci consideră că în România regimul proprietăţii în 

agricultură nu este cel bun; este de părere că trebuie o reglementare durabilă prin 

lege ca unităţile de cercetare să fie menţinute şi să slujească şi proprietatea privată; 

este momentul acum pentru o agricultură de tip european; apare necesitatea 

armonizării cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare; institutele 

trebuie să aibă personalitate juridică şi finanţare extrabugetară. 

Dl. deputat Anton Ionescu  susţine sistemul juridic al institutelor; în acest 

moment subliniază gradul mare de subordonare în Academie; trebuie lămurită 

problema proprietăţii. 

Dl. deputat Petre Moldovan consideră că problema patrimoniului funciar 

trebuie rezolvată şi propune să se găsească o modalitate ca aceste institute de 

cercetare şi învăţământ să-şi rezolve problemele cumpărând terenurile. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei este de părere că trebuie  realizată o dezbatere 

atentă a acestor probleme; să existe posibilităţi de realizare a importului şi 

exportului; întregirea patrimoniului prin cumpărare de pământ. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu ar dori să ştie, dacă institutele nu vor da 

randament, cum se va rezolva această problemă. 

Dl. deputat Constantin Cotrutz  invită institutele de cercetări la Iaşi, la un 

Congres de biologie celulară, pentru a participa cu comunicări ştiinţifice. 

Dl. deputat Eugen Hilote subliniază necesitatea corelării legii cu Ordonanţa 

nr.8 axată pe cercetare-dezvoltare; există nişte corelări concrete de finanţare care 

pot fi suportate de către stat. 
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Dl. deputat Romulus Raicu ar dori să ştie dacă anexa nr.2 conţine toate 

unităţile existente; susţine această iniţiativă legislativă dar este de părere că trebuie 

elaborat un text nou, pentru a se evita articolele în discordanţă. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară este de acord cu oportunitatea legii; 

finanţarea extrabugetară este o soluţie. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că nu se trece la discuţia pe 

articole; propune să se constituie un colectiv de lucru pentru redactarea unui nou 

proiect de lege, format din reprezentanţi ai A.S.A.S., A.N.Ş.T.I., M.E.N., M.A.A.; 

din cadrul Comisiei vor participa următorii deputaţi: Vasile Berci, Gheorghe 

Andrei, Alexandru Ionescu, Petru Bejinariu, Anton Ionescu, Petre Moldovan, 

Gheorghe Secară, Anghel Stanciu. 

Dl. academician Viorel Vrânceanu arată că institutele au autonomie juridică, 

economică şi financiară; Institutul este unitatea naţională care coordonează 

staţiunile de cercetare (zone de influenţă); contract economic dintre Academie şi 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare; Academia are şi 181 de 

membri, 9 secţii din care 35 % sunt profesori universitari; în Ministerul 

Agriculturii există o Direcţie de cooordonare a cercetării formată din 5 persoane; 

nu este momentul acum să se discute fondul funciar. 

S-a convenit ca reprezentanţii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, împreună cu reprezentanţi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 

ministerelor menţionate şi Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţe, Tehnologie şi 

Inovare, să elaboreze un nou proiect de lege care să răspundă cât mai bine 

dezideratelor actuale din agricultură. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

urmează să fie abordat într-o şedinţă viitoare. 

 

 

      PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu          Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 
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