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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare  

(Plx. 334/2012) 
 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin adresa nr. Plx. 334 din 24 septembrie 2012, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului 
Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a acorda Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
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Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – I.N.C.D.P.A.P.M. Bucureşti posibilitatea de a păstra în proprietate spaţiile deţinute în prezent. 
Totodată, se propune abrogarea alineatului (2) al articolului 3 din actul normativ de bază, astfel încât Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu Şişeşti" să nu mai fie continuatorul  şi unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al 
Institutului Naţional Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României şi al Institutului Central de Cercetări Agricole.  

 
2. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din data de 15 aprilie şi 14 mai 

2013, 18 martie, 13 mai şi 03 decembrie 2014.   
La lucrări au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat şi domnul Constantin Enăchioiu - director în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale; domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; domnul 
Mihail Dumitru – director ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 14 voturi pentru şi o abţinere, respingerea 
propunerii legislative. 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 
data de 03 aprilie 2014. 

La lucrări au fost prezenţi 34 deputaţi din totalul de 36 membri ai Comisiei. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Peter Tamas Nagy -  secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a propus, cu majoritate de voturi 

(1 vot împotrivă), respingerea propunerii legislative. 
 

 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 17 septembrie 2012. 
 

4. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
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 5. În urma dezbaterii, Comisiile au propus, respingerea propunerii legislative, din următoare considerente:  
 - stabilirea destinaţiei şi dimensiunea spaţiilor pe care le alocă, atât pentru terenuri cât şi pentru sediul său central, este atributul 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS); 
 - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” nu a perceput chirie nici Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, nici unei alte instituţii de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în sediul 
ASAS. Pe cale de consecinţă, nu se justifică modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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