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Şedinţele Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
Marţi, 6 octombrie 2009 

Ora 14.00 
 

  RAPOARTE 
 1. Cererea de reexaminare a Legii privind trecerea unor terenuri din 

domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu. PLx. 343/2008/2009. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.. C.D. – Cameră decizională. 
Retrimis de la Plen. Termen: 13 octombrie 2009.  

Ora 15.00 
  Informare cu privire la: 
 - proiectele legislative pe care Ministerul Tineretului şi Sportului doreşte să 
le susţină sau să le iniţieze; 
 -  principalele programe şi proiecte pe care doriţi să le realizaţi în domeniul 
tineretului şi sportului; 
 - obiective asumate, stadiul proiectelor actuale, teme de interes precum 
combaterea violenţei pe stadioane, promovarea sportului de masă ş.a. 
 INVITAT: Doamna Sorina Luminiţa PLĂCINTĂ - Ministrul 
Tineretului şi Sportului.  
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Miercuri, 7 octombrie  2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
 

Marţi, 6 octombrie 2009 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a 
informat că pentru punctul doi din ordinea de zi, doamna ministru Sorina Luminiţa 
Plăcintă - Ministrul Tineretului şi Sportului a anunţat că avea programul deja 
stabilit şi nu a existat posibilitatea modificării lui. Cu unanimitate de voturi s-a 
aprobat ca doamna ministru Luminiţa Plăcintă să fie invitată săptămâna viitoare.  
 Dezbaterile au continuat cu Cererea de reexaminare a Legii privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului 
Cisnădie, Judeţul Sibiu (PLx. 343/2008/2009). Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat scrisoarea trimisă de Primăria 
oraşului Cisnădie prin care se arată că trecerea acestor terenuri în patrimoniul 
oraşului Cisnădie, ar duce la soluţionarea unor probleme sociale deosebite, care s-
au ivit de la apariţia legilor fondului funciar, având în vedere categoriile sociale 
(tinerii sub 35 ani, răniţii în revoluţie, veteranii de război etc.), ale căror cerinţe vor 
putea fi satisfăcute numai pe această cale.  
 Domnul deputat Marius Spânu a precizat că proiectul de lege a mai fost 
dezbătut în Comisie unde, cu unanimitate de voturi, a fost admisă Cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi, în consecinţă respinsă Legea. 
În ultimii ani s-au retrocedat prea multe terenuri, în consecinţă solicită să se 
menţină acelaşi punct de vedere al Comisiei.  
 Domnul acad. Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" (ASAS), a subliniat că militează pentru 
menţinerea terenurilor pentru cercetare-dezvoltare, dar ha ASAS a dat avizat 
favorabil pentru aceste 84, deoarece nu mai pot fi îngrijite şi valorificate pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare pentru că Institutul pentru Montanologie Cristian 
– Sibiu nu are fonduri. România este singura ţară din Europa care nu primeşte nici 
un ban pentru cercetarea ştiinţifică de bază din agricultură. În anul 1990, suprafaţa 
ASAS pentru cercetare pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică era 151 
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mii ha, în anul 2002 de 98 mii lei, iar acum, în 2009, sunt 26 mii ha. Veniturile 
realizate din această suprafaţă rămasă nu pot fi valorificate în cercetare, deoarece 
din aceste sume sunt achiziţionate seminţe, material hrănitor pentru sol etc. 
cercetarea ar trebui să fie susţinută din bugetul de stat.  
 Domnul deputat Marius Spânu a menţionat că punctul de vedere al ASAS 
este strict legat de fonduri. Dar, prin Legea nr. 45/2009 sau prin alte corecturi 
legislative se poate încerca rezolvarea acestei probleme. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto a fost de părere că retrocedarea 
terenurilor pe care trebuie să o facă Consiliul Local din Cisnădie este un drept 
democratic care trebuie respectat mai ales că activitatea de cercetare dezvoltare nu 
se mai desfăşoară pe acest teren de ani de zile. 
 Doamna deputat Maria Stavrositu a declarat că susţine menţinerea punctului 
de vedere iniţial al Comisiei.  
 Domnul deputat Victor Cristea a întrebat cum a fost constituit iniţial acest 
teren şi dacă este justificată solicitarea de retrocedare a Consiliului Local din 
Cisnădie. 
 Domnul acad. Cristian Hera a răspuns că terenul nu aparţine Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti",  ci se află în administrarea 
Institutului pentru Montanologie Cristian – Sibiu, de la înfiinţare. Acest teren este o 
livadă care nu mai poate fi valorificată din punct de vedere economic sau ştiinţific.  
 Domnul deputat Marius Gondor a întrebat dacă Institutul are dreptul de a 
folosi terenul respectiv şi în alte scopuri, în afară de cel de cercetare.  
 Domnul acad. Cristian Hera a răspuns că, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 45/2009, se poate folosi pentru asociere în participaţiune sau parteneriat 
public-privat. 
 Domnul deputat Marius Gondor a considerat că trebuie să se menţină punctul 
de vedere al Comisiei exprimat în şedinţa anterioară. 
 Domnul deputat Vasile Berci a întrebat cine este proprietarul terenului în 
sens juridic. Dar, dacă există persoane fizice care revendică terenul, pe baza 
dreptului de moştenire, Primăria oraşului Cisnădie va trebui să aducă acte 
doveditoare şi cetăţenii trebuie să fie beneficieze de retrocedare. 
 Domnul acad. Cristian Hera a răspuns că Ministerul Finanţelor este 
proprietarul juridic. 
  Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a cerut ca Primăria din oraşul 
Cisnădie să prezinte Comisiei un dosar complet cu privire la acest teren, care să 
cuprindă numele persoanelor care solicită retrocedarea, actele conform cărora cer 
aceasta retrocedare. În consecinţă, a susţinut propunerea de respingere a Legii.  
 Domnul deputat Marius Spânu a menţionat că dosarul primit de la primărie 
din Cisnădie nu poate fi verificat, deci nu se poate dovedi veridicitatea actelor 
respective. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
menţinere a punctului de vedere al iniţial al Comisiei, deci admiterea Cererii de 
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reexaminare formulată de Preşedintele României şi, în consecinţă respingerea 
Legii. Cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri a fost aprobată această propunere.  
 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti"   
- acad. Cristian Hera - preşedinte 

 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   

- Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 

- Şerban Răzvan Mustea 
- Csilla-Mária Petö 

 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu 
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică  
- Dan-Radu Zătreanu 
- Dragoş Gabriel Zisopol. 
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În ziua de miercuri, 7 octombrie 2009, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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