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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea  
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare 

 din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
(Plx. 398/2022) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 398 din 22 iunie 2022, Comisia pentru 

învățământ, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru știință și tehnologie au fost 
sesizate, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social 

nr.2164/12.04.22, avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ nr. 499/04.05.2022, Punctele de vedere ale Academiei de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” nr. 7098/25.10.2022 și nr. 929/14.02.2023, și Punctul de vedere al Guvernului. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexelor nr. 4 și 4.5 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
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silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în sensul preluării de către Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru 
Borza” din Geoagiu a Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu, cu o suprafață de teren de 6,48 ha, aflată în prezent în subordinea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.  

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 20 iunie 2022. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 

 
 Membrii Comisiei pentru știință și tehnologie au examinat propunerea legislativă în ședința din 19 septembrie 2022.  

La dezbateri au fost prezenți deputați, membri ai Comisiei, conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, în majoritate de voturi, să se 

supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise cuprinse în Anexa care face parte integrantă 
din raportul preliminar. 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat propunerea legislativă în ședința din 

data de 04 octombrie 2022. 
Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat: domnul Dragoș Costin Telehuz - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul prof.univ.dr.ing. 
Valeriu Tabără - președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise cuprinse în Anexa care face parte integrantă 
din raportul preliminar. 

 
Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 26 octombrie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitați: domnul Ionel-Florian Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Aurel Florentin Badiu - vicepreședinte și 
doamna Ileana Popescu - consilier juridic în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamentele admise. 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a reexaminat propunerea legislativă în ședința din 

data de 06 decembrie 2022. 
Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat: domnul Dragoș Costin Telehuz - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul Aurel Florentin Badiu 
- vicepreședinte  și doamna Cristina Biolan din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 
abțineri), să se propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative, cu amendamente admise redate în Anexa care face 
parte integrantă din raportul preliminar II. 

 
Membrii Comisiei pentru știință și tehnologie au reexaminat propunerea legislativă în ședința din 6 februarie 2023.  
La dezbateri au fost prezenți deputați, membri ai Comisiei, conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se 

supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
și industriei alimentare, cu amendamentele admise cuprinse în Anexa care face parte integrantă din raportul preliminar II. 

 
Comisia pentru învățământ a reexaminat propunerea legislativă în ședința din data de 15 februarie 2023.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 23 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea Legii au participat ca invitați: domnul  

Zoltan Kallos - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, domnul prof.univ.dr.ing. Valeriu Tabără - președinte, Academia de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu- Șișești”, domnul deputat Viorel Salan - inițiator.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamentele admise din cele două rapoarte preliminare II primite. 
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 5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât să supună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun II. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Florin-Ionuț BARBU 

PREȘEDINTE 
Dragoș Gabriel ZISOPOL 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

SECRETAR 
Constantin BÎRCĂ 

SECRETAR 
Ognean CRÎSTICI 
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

 
Text  

Legea nr. 45/2009 cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea Legii nr. 
45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe 
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare 

Respectare 
norme 
tehnică 
legislativă   

2.  
--- 
 

Art. I. – Legea nr.45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului 
de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 
30 martie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Art. I. - Legea nr.45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 
30 martie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

Respectare 
norme 
tehnică 
legislativă   

3. Art. 28 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca 
institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu 
finanțare din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. (L 72/2011) 
(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2, instituții de drept public cu personalitate 
juridică, în subordinea ASAS, care nu sunt organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, se pot organiza ca 
institute naționale de cercetare-dezvoltare după obținerea certificării prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-. (OUG 
89/2011) 
(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituții de drept public, cu 
personalitate juridică, în subordinea ASAS. 
(4) Stațiunile și centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate ca baze experimentale, fără personalitate juridică, 
ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil. (OUG 89/2011) 

(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în 
anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior de stat, al 
Academiei Române și al Academiei Oamenilor de 
Știință din România, după caz. (L 72/2011) 
(6) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituții de cercetare-
dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS. 
(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 trec în subordinea Agenției Domeniilor Statului și se 
reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz. Acțiunile 
societăților comerciale rezultate din reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se preiau de Agenția Domeniilor 
Statului. Patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare care se desființează, format din bunuri mobile și imobile 
proprietate publică și privată a statului, se preia de Agenția Domeniilor Statului, cu respectarea dispozițiilor legale în 
vigoare. (L 72/2011) 
(8) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la 
propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 și 6, și de Ministerul Educației, Cercetării și inovării, pentru anexa nr. 4. 
(9) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. București, Societatea Comercială 
"Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. București, Societatea Națională "Institutul Pasteur" - S.A. 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
1. La articolul 28, alineatul (5) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
"(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în 
anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul 
instituțiilor de învățământ de stat, al Academiei 
Române și al Academiei Oamenilor de Știință din 
România, după caz." 

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
Pentru a 
cuprinde și 
liceele 
tehnologice 
și 
instituțiilor 
de 
învățământ 
superior de 
stat 
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București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei 
Alimentare - INMA, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Institutul 
de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, 
Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București 
și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București sunt în 
coordonarea științifică a ASAS. (L 72/2011) 

4.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

2. La articolul 54, după alineatul (111) se introduce 
un nou alineat, alin.(112), cu următorul cuprins: 
 
„(112) Stațiunea de Cercetare și Producție 
Pomicolă Geoagiu se reorganizează sub 
denumirea de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Geoagiu și se preia prin 
absorbție de către Liceul Tehnologic Agricol 
„Alexandru Borza”, cu sediul în Strada 
Independenței, nr.47, Geoagiu, Hunedoara, 
România, instituție de învățământ de stat aflată 
în subordinea Ministerului Educației.” 

Autor: Comisia pentru agricultură 

Instituția nu 
a fost 
reorganizată 
în baza Legii 
nr. 
290/2002, 
cu 
modificările 
și 
completările 
ulterioare, 
având 
neconcor- 
danțe în ceea 
ce privește 
denumirea - 
în anexa 
Legii 
nr.290/2002 
și a Legii 
nr.45/2009 
apare sub 
denumirea 
de SCPP 
Geoagiu, iar 
în realitate 
este 
înregistrată 
la ANAF ca 
SCDP 
Geoagiu. 

5.  1. Anexa nr.4 se modifică și se înlocuiește cu anexa 
nr. 1 la prezenta lege: 
                                                  

3. Anexele nr. 4 și 4.5 se modifică și se înlocuiesc 
cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege. 

Autor: Comisiile

Conform 
normelor de 
tehnică 

6.  
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. II. – (1) Din sumele aprobate în bugetul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
pe anul 2023, la capitolul 86.01 "Cercetare și 
dezvoltare în domeniul economic", titlul 51 
"Transferuri între unități ale administrației 
publice", suma de  1.600.000 lei se repartizează 
de către acesta, în condițiile legii, pentru plata 
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datoriei Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Geoagiu din subordonarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Șișești" către bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și 
bugetul fondurilor speciale și către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului. 
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se gestionează 
de către Academia de Științe Agricole și Silvice 
"Gheorghe Ionescu- Șișești" și Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Geoagiu, prin conturi distincte de disponibilități 
deschise la Trezoreria Statului.  
(3) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. 
(1) și (2) au destinație specială în condițiile art. 
781 alin. (5) lit. a) din Legea 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și se 
utilizează numai potrivit prevederilor 
prezentului articol. 
(4) Academia de Științe Agricole și Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Șișești" virează sumele 
datorate Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Geoagiu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la încasarea acestora. Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Geoagiu are obligația de a utiliza sumele 
încasate în contul distinct deschis la Trezoreria 
Statului, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
încasare, pentru achitarea obligațiilor 
menționate la alin. (1). 
(5) Sumele rămase neutilizate în conturile de 
disponibil deschise potrivit alin. (2) vor fi virate 
de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 
de venituri al bugetului de stat "Alte venituri", 
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în termen de două zile lucrătoare de la expirarea 
termenelor prevăzute la alin. (4). 

Autor: Comisia pentru agricultură 
7.  

 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. III. – Legea nr.45/2009 privind organizarea 
și funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.200 din 30 martie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Autor: Comisiile 

 
 
 

--- 

8.  
 
ANEXA nr. 4: Unități de cercetare-dezvoltare care se 

preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
de stat și Academiei Române 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unității de 
cercetare-

dezvoltare care se 
reorganizează 

Sediul Denumirea 
unității 

de învățământ 
care 
preia 

Suprafața 
minimă de 

teren, 
indispensabilă 
activității de 

cercetare- 
dezvoltare- 
inovare și 

multiplicării 
materialului 

biologic, 
aparținând 

domeniului public 
al statului, aflată 
în administrarea 

unității – ha-  

Localitatea Județul 

0 1 2 3 4 5 
1. Stațiunea de 

Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Târgu 
Jiu 

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 

Brâncuși -Târgu 
Jiu 

175,00 

2. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 

Agricolă Podu 
Iloaiei 

Podu Iloaiei Iași Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

417,912 

3. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 

Agricolă Oradea 

Oradea Bihor Universitatea din 
Oradea 

53,2382 

4. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Cluj 

Cluj-
Napoca 

Cluj Universitatea de 
Științe Agricole și 

Medicină 
Veterinară-Cluj- 

Napoca 

164,5900****) 

5. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Geoagiu 

Geoagiu Hunedoara Universitatea de 
Științe Agricole și 

Medicină 
Veterinară a 

6,48 

                                                             Anexa nr. 1 
                           (Anexa nr. 4 la Legea nr. 45/2009) 

  Unități de cercetare-dezvoltare care se preiau în 
cadrul instiruțiilor de învățământ superior de stat, 
Academiei Române și Academiei Oamenilor de 

Știință din România, după caz 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
unității de 
cercetare-
dezvoltare 

care se 
reorganizează 

Sediul Denumirea 
unității 

de învățământ 
care 
preia 

Suprafața 
minimă de 

teren, 
indispensabilă 
activității de 

cercetare- 
dezvoltare- 
inovare și 

multiplicării 
materialului 

biologic, 
aparținând 

domeniului public 
al statului, aflată 
în administrarea 

unității – ha-  

Localitatea Județul 

0 1 2 3 4 5 
1. Stațiunea de 

Cercetare și 
Producție 
Pomicolă 
Târgu Jiu

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 
Brâncuși -
Târgu Jiu 

175,00 

2. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 

Agricolă Podu 
Iloaiei

Podu Iloaiei Iași Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

417,912 

3. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 
Agricolă 
Oradea

Oradea Bihor Universitatea 
din Oradea 

53,2382 

4. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Cluj 

Cluj-
Napoca 

Cluj Universitatea 
de Științe 

Agricole și 
Medicină 

Veterinară-
Cluj- Napoca

164,5900****) 

5. Stațiunea de 
Cercetare și 

Geoagiu Hunedoara Liceul 
Tehnologic 

6,48 

Anexa nr.1
(Anexa nr.4 la Legea nr. 45/2009) 

Unitățile de cercetare-dezvoltare care se preiau în 
cadrul Instituțiilor de învățământ de stat, 

Academiei Române și Academiei Oamenilor de 
Știință din România, după caz 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unității de 
cercetare-
dezvoltare 

care se 
reorganizează 

Sediul Denumirea 
unității 

de învățământ 
care 
preia 

Suprafața 
minimă de 

teren, 
indispensabilă 
activității de 
cercetare- 
dezvoltare- 
inovare și 

multiplicării 
materialului 

biologic, 
aparținând 

domeniului public 
al statului, aflată 
în administrarea 

unității – ha-  

Localitatea Județul 

0 1 2 3 4 5 
1. Stațiunea de 

Cercetare și 
Producție 
Pomicolă 
Târgu Jiu

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 
Brâncuși -
Târgu Jiu 

175,00 

2. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 

Agricolă Podu 
Iloaiei

Podu Iloaiei Iași Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

417,912 

3. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 
Agricolă 
Oradea

Oradea Bihor Universitatea 
din Oradea 

53,2382 

4. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Cluj 

Cluj-
Napoca 

Cluj Universitatea 
de Științe 

Agricole și 
Medicină 

Veterinară-
Cluj- Napoca

164,5900****) 

5. Stațiunea de 
Cercetare-

Geoagiu Hunedoara Liceul 
Tehnologic 

6,48 
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****) Suprafață care poate fi diminuată prin retrocedare în 
condițiile legii. 
 
 

Banatului - 
Timișoara 

6. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 
Vitivinicolă 

Greaca 

Greaca Giurgiu Academia Română - 

7. Institutul de 
Cercetare și 

Producție pentru 
Cultura și 

Industrializarea 
Sfeclei de Zahăr și 
Substanțelor Dulci 

Fundulea 

Fundulea Călărași Academia de 
Studii Economice - 

București 

108,4688 

8. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 

Pomicolă Vâlcea 

Râmnicu 
Vâlcea 

Vâlcea Universitatea 
Craiova 

148,24 

9. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție a 

Cartofului Târgu 
Jiu 

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 

Brâncuși - Târgu 
Jiu 

- 

10. Stațiunea de 
Cercetare-

Dezvoltare pentru 
Pajiști Timișoara 

Timișoara Timiș Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

13,8404 

 Total     1.087,7694

****) Suprafață care poate fi diminuată prin retrocedare în 
condițiile legii. 

Producție 
Pomicolă 
Geoagiu 

Agricol 
"Alexandru 

Borza"-
Geoagiu 

6. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 
Vitivinicolă 

Greaca

Greaca Giurgiu Academia 
Română 

- 

7. Institutul de 
Cercetare și 
Producție 

pentru Cultura 
și 

Industrializarea 
Sfeclei de 
Zahăr și 

Substanțelor 
Dulci Fundulea

Fundulea Călărași Academia de 
Studii 

Economice - 
București 

108,4688 

8. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 
Pomicolă 
Vâlcea

Râmnicu 
Vâlcea 

Vâlcea Universitatea 
Craiova 

148,24 

9. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție a 
Cartofului 
Târgu Jiu

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 
Brâncuși - 
Târgu Jiu 

- 

10. Stațiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare 

pentru Pajiști 
Timișoara

Timișoara Timiș Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

13,8404 

 Total 1.087,7694 

****) Suprafață care poate fi diminuată prin retrocedare în 
condițiile legii. 

Autor: Comisiile 

Dezvoltare 
pentru 

Pomicultură 
Geoagiu

Agricol 
"Alexandru 

Borza"-
Geoagiu

6. Stațiunea de 
Cercetare- 
Dezvoltare 
Vitivinicolă 

Greaca

Greaca Giurgiu Academia 
Română 

- 

7. Institutul de 
Cercetare și 
Producție 

pentru Cultura 
și 

Industrializarea 
Sfeclei de 
Zahăr și 

Substanțelor 
Dulci Fundulea

Fundulea Călărași Academia de 
Studii 

Economice - 
București 

108,4688 

8. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție 
Pomicolă 
Vâlcea

Râmnicu 
Vâlcea 

Vâlcea Universitatea 
Craiova 

148,24 

9. Stațiunea de 
Cercetare și 
Producție a 
Cartofului 
Târgu Jiu

Târgu Jiu Gorj Universitatea 
Constantin 
Brâncuși - 
Târgu Jiu 

- 

10. Stațiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare 

pentru Pajiști 
Timișoara

Timișoara Timiș Academia 
Oamenilor de 

Știință din 
România 

13,8404 

 Total 1.087,7694

9.  
 
 
 

Anexa nr. 45: Suprafața minimă de teren, din 
domeniul public al statului, aflată în 

administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție 
Pomicolă Geoagiu, județul Hunedoara, 

indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-
inovare și multiplicării materialului biologic care 

trece în administrarea Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului – 

Timișoara 
Locul unde 

este 
situat 

terenul 

Caracteristicile tehnice ale terenului Suprafața 
- ha- Tarlaua Parcela Categoria de 

folosință 

Oraș 
Geoagiu 

52 823 curți, construcții 0,12 
Trup 

Diamandi 
3346 curți, construcții 0,03 

Trup 
Ferma 

1654 curți, construcții 0,30 

Ferma 1655 curți, construcții 1,15

2. Anexa nr. 4.5 se modifică și se înlocuiește cu 
anexa nr.2 la prezenta lege: 

Anexa nr.2
(Anexa nr. 4.5 la Legea nr. 45/2009)

Suprafața minimă de teren, din domeniul public 
al statului, aflată în administrarea Stațiunii de 

Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu, județul 
Hunedoara, indispensabilă activității de 

cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării 
materialului biologic care trece în administrarea 

Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza-
Geoagiu 

 
Locul unde 

este 
situat 

terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului Suprafața 
- ha- Tarlaua Parcela Categoria de 

folosință 

Oraș 
Geoagiu 

52 823 curți, construcții 0,12 
Trup 

Diamandi 
3346 curți, construcții 0,03 

Trup 
Ferma 

1654 curți, construcții 0,30 

Ferma 1655 curți, construcții 1,15 

Anexa nr.2
(Anexa nr.4.5 la Legea nr. 45/2009)

Suprafața minimă de teren, din domeniul public 
al statului, aflată în administrarea Stațiunii de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Geoagiu, județul Hunedoara, indispensabilă 
activității de cercetare-dezvoltare-inovare și 

multiplicării materialului biologic care trece în 
administrarea Liceului Tehnologic Agricol 

„Alexandru Borza”-Geoagiu 
Autor: Comisiile 

 
 

Text nemodificat  
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Ferma 1657 curți, construcții 0,80 
Ferma 1664 curți, construcții 0,90
Ferma 1667 curți, construcții 0,13 
Ferma 1671 curți, construcții 0,03
Ferma 1677 curți, construcții 0,07 
Ferma 1679 curți, construcții 0,16 
Ferma 1680 curți, construcții 0,08 
Ferma 1684 curți, construcții 0,25 
Ferma 1685 curți, construcții 0,68 
Ferma 1686 curți, construcții 0,04 
Ferma 1689 curți, construcții 0,13 
Ferma 1690 curți, construcții 0,18
Ferma 1692 curți, construcții 0,12 
Ferma 1694 curți, construcții 0,11
Tileș 2230/1 curți, construcții 0,92 

Total   curți, construcții 6,20
Oraș 

Geoagiu 
Ferma 1666 drum 0,08
Ferma 1683 drum 0,20

Total   drumuri 
exploatare 

0,28 

TOTAL   NEAGRICOL 6,48 
TOTAL 

GENERAL 
   6,48*) 

*) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 
M.F. 121690. 
 

Ferma 1657 curți, construcții 0,80 
Ferma 1664 curți, construcții 0,90 
Ferma 1667 curți, construcții 0,13 
Ferma 1671 curți, construcții 0,03 
Ferma 1677 curți, construcții 0,07 
Ferma 1679 curți, construcții 0,16 
Ferma 1680 curți, construcții 0,08 
Ferma 1684 curți, construcții 0,25 
Ferma 1685 curți, construcții 0,68 
Ferma 1686 curți, construcții 0,04 
Ferma 1689 curți, construcții 0,13 
Ferma 1690 curți, construcții 0,18 
Ferma 1692 curți, construcții 0,12 
Ferma 1694 curți, construcții 0,11 
Tileș 2230/1 curți, construcții 0,92 

Total curți, construcții 6,20 
Oraș 

Geoagiu 
Ferma 1666 drum 0,08 
Ferma 1683 drum 0,20 

Total   drumuri 
exploatare 

0,28 

TOTAL   NEAGRICOL 6,48 
TOTAL 

GENERAL
   6,48*) 

*) suprafață de teren care provine din suprafața de teren 
înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. M.F. 117075 
pentru care număr de inventar se va atribui ulterior; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Suprafață de teren care provine din suprafața de teren 
înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. M.F. 117075 pentru 
care număr de inventar se va atribui ulterior. 

 
 


