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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

București, 05 aprilie 2017 
Nr. 4C-9/98 

 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

ȘI SERVICII SPECIFICE 
București, 05 aprilie 2017 

Nr. 4C- 4/393 
 

RAPORT  COMUN   
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Știinţe 

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

(Plx. 143/2016) 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. Plx.143/2016 din 11 
aprilie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 
 

La întocmirea raportului comun, Comisiile au avut în vedere avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, Punctul de vedere negativ al Guvernului cu nr. 1737/19.09.2016, Punctul de vedere 
negativ al Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" cu nr. 3481/14.09.2016. 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 54 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în vederea reorganizării Institutului Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – ”ISPIF București” și trecerii acestuia în subordinea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.  
 

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 75 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.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 4 aprilie 2016. 
 

4. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa 
din data de 6 iulie 2016. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din data de 12 aprilie 2016 și 05 
aprilie 2017.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat: doamna Paula Ursu - șef serviciu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

respingerea propunerii legislative.  
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5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- potrivit prevederilor art. 28 alin. (9) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Știinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
cu modificările și completările ulterioare, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – ”ISPIF 
București” este în coordonarea științifică a Academiei. Totodată, potrivit prevederilor art. (2) alin. (1) și art. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 944/2006 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - 
ISPIF București, acesta funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe cale de consecință, modificarea 
propusă de inițiatori a fost deja inclusă într-un act normativ; 

- conform art. 53 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 ”unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi 
reorganizate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în condiţiile legii”. 
În același sens, prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare, dispun ”prin hotărârea Guvernului de înfiinţare 
sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările 
ulterioare, bunurile din proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau 
realizate din venituri proprii, după caz”. Art. 11 lit. o) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,  prevede că, în realizarea funcţiilor sale, Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale, ” înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa”. În contextul acestui cadru legislativ, 
apreciem că reorganizarea institutului de cercetare-dezvoltare, ce face obiectul aceste inițiative, nu se poate realiza decât prin hotărâre a 
Guvernului; 

- art. 54 din Legea nr. 45/2009 cuprinde dispoziții referitoare la unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca instituții de drept 
public, în subordinea ASAS. Norma nou introdusă vizează ca INCDIF să fie reorganizat ca instituție de drept public, în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nu poate fi integrată, din punct de vedere tematic, în cuprinsul art.54. 
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