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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                                             Bucureşti, 22.11.2004 
                                                                             Nr. P.L.X.- 685 

       
 R A P O R T  S U P L I M E N T A R  

asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr.752/2001  
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române      

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul  de Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr.752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române, trimis cu adresa nr.PLX-685 din 10 noiembrie 2004, înregistrat sub nr.31/1024/11.11.2004. 
  În raport cu prevederile art.75 din Constituţia României, şi ale art. 86 alin. 3 pct. 2 lit.f) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, competenţa decizională în cazul acestui proiect de lege revine Camerei Deputaţilor. 
  Acest proiect de lege, adoptat de Senat ca primă Cameră sesizată la 9 noiembrie 2004, a fost dezbătut de Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi  în şedinţa din 16 noiembrie 2004. Asupra proiectului de lege s-a întocmit raportul iniţial nr. P.L.X – 685/ 
16.11.2004. 
  În urma restituirii proiectului de lege  de către Plenul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în 
şedinţa din 22 noiembrie 2004  a reluat dezbaterea acestuia în raport de amendamentele formulate în scris de deputaţii: Marian Ianculescu, 
Florin  Iordache, Mihai Nicolescu şi Alexandru Sassu. La  lucrările comisiei, a fost prezent domnul deputat Marian Ianculescu care a  susţinut  
şi oral amendamentele formulate. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, s-a hotărât cu majoritate de voturi să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor prezentul raport suplimentar cu amendamentele admise care sunt redate în Anexă.  

La dezbateri au participat  15  din totalul de 23 membrii ai comisiei. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

flori
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Anexa 
Amendamente admise: 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

1.  Titlul legii 
 

LEGE 
pentru completarea  articolului 4 din 

Legea nr.752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea 

Academiei Române 
 
 

      Titlul nemodificat. 
 

  

2.        Art.I. – Articolul 4 din Legea 
nr.752/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei Române, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.843 din 28 
decembrie 2001, se completează astfel: 
 
 

      Text nemodificat.    

3.               1. După alineatul (2) al articolului 4 se 
introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 

"(21) Terenurile cu destinaţie 
agricolă, retrocedate Academiei Române 
conform prevederilor Legii nr. 1/2000 

       Pentru o mai  bună 
corelare şi detaliere a  
prevederilor cuprinse în 
alin.(2), (4) şi (5) ale art.4 
din Legea nr.752/2001 cu 
dispoziţiile legilor prin 

Camera  
Deputaţilor  
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Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  cu 
modificările şi completările ulterioare, vor fi 
comasate prin schimburi de terenuri cu 
Administraţia Domeniilor Statului şi vor 
deveni ferme agrozootehnice de referinţă 
pentru produse agroalimentare ecologice, cu 
următoarele precizări: 

 
a) veniturile nete obţinute din 

utilizarea performantă a patrimoniului 
agrosilvic al Academiei Române se folosesc, 
anual, într-o proporţie de cel puţin 10%, 
pentru granturi acordate tinerilor 
cercetători ştiinţifici români din ţară sau 
străinătate, care efectuează stagii de 
pregătire în institutele Academiei Române, 
respectiv de cel puţin 15% pentru burse de 
excelenţă unor tineri români cu performanţe 
superioare, din ţară şi din străinătate, 
pentru perfecţionarea profesională prin 
masterate şi doctorate în ţări cu tradiţie 
ştiinţifică şi culturală, precum şi de cel puţin 
25% pentru dotarea modernă a Centrelor 
de excelenţă destinate elevilor şi studenţilor 

care se reglementează 
regimul  restituiri unor 
bunuri mobile sau 
imobile.  
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Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

români, iar din totalul granturilor şi 
burselor de excelenţă, cel puţin o treime vor 
fi acordate tinerilor performanţi proveniţi 
din mediul rural ; 

 
b) bunurile mobile şi imobile cu 

caracter agrosilvic care au aparţinut 
Academiei Române şi care au fost trecute în 
mod abuziv în folosinţa unor ministere şi 
instituţii publice prin Decizia Consiliului de 
Miniştri nr. 1.486 publicată în Monitorul 
Oficial nr. 260 din 8 noiembrie 1948, sau în 
proprietatea unor persoane juridice, prin 
acte normative emise în perioada 1947–2004, 
se retrocedează în totalitate Academiei 
Române. Modalităţile concrete de 
retrocedare vor fi aprobate prin hotărâre a 
Guvernului;  

 
c) Academia Română poate dobândi, 

în patrimoniul ei agrosilvic, bunuri mobile şi 
imobile, agricole şi silvice, proprietate 
publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, în administrare 
sau folosinţă, de la Agenţia Domeniilor 
Statului, de la Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva şi de la primării, iar pentru 
administrarea eficientă a acestor bunuri, 
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Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

Academia Română poate încheia parteneriat 
public privat cu agenţi economici interni şi 
externi; 

 
d) utilizarea performantă a 

patrimoniul agrosilvic al Academiei Române 
va fi coordonată ştiinţific şi tehnic prin 
Institutul Naţional de Studii şi Cercetări de 
Agroecologie şi Biodiversitate Agrosilvică 
"David Davidescu", care se înfiinţează prin 
Hotărâre de Guvern, în structura Academiei 
Române şi în subordinea Secţiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice a Academiei Române, 
având un program naţional prioritar şi 
multianual de studii, cercetări, proiectări, 
strategii şi prognoze pentru ecologizarea şi 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.” 
 
      Autori: deputaţii Marian Ianculescu, 
Florin Iordache, Mihai Nicolescu şi 
Alexandru Sassu . 
 

4.         1. După  alineatul (3) se introduc 
două alineate noi, alin.(31) şi (32) cu 
următorul cuprins: 
     „(31) În cazul imobilelor, 
restituirea prevăzută de  alin. (2) se 
face în condiţiile Legii nr.10/2001 

     Se elimină. 
 
 
 
 
 

     Pentru înlăturarea unei 
erori materiale. 
Prevederile acestui text se 
regăsesc la  pct.2 al art.I  
din prezenta lege. 
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Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv  în 
perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, cu modificările şi 
completările ulterioare, Academiei 
Române nefiindu-i aplicabile 
prevederile art.3 alin.(2) din Legea 
nr.10/2001. 
     (32) Termenul prevăzut la art.21 
din Legea nr.10/2001 începe să curgă 
de la data  intrării în vigoare a 
prezentei legi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

5.        2. După alineatul (7) se introduce 
un alineat nou, alin.(71) cu următorul 
cuprins: 
   “(71) Restituirea altor categorii de 
imobile, care au aparţinut Academiei 
Române, se face în condiţiile Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 
1989, cu modificările şi completările 
ulterioare, nefiindu-i aplicabile 
prevederile art.3 alin.(2) din lege. 

      2. După alineatul (7) se introduce un 
alineat nou, alin.(8) cu următorul cuprins: 
    
  „(8) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pentru respectarea 
normelor  de tehnică 
legislativă, cu privire la  
numerotarea alineatelor.  

Camera  
Deputaţilor  
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Nr. 
crt. 

 
Text  adoptat de Senat 

 

Text adoptat de comisiei şi   
autorul amendamentului 

Motivare  
 Camera 

decizională  

Termenul prevăzut de art.21 din Legea 
nr.10/2001 începe să curgă de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.” 

 
 
 
 
 
           Autor: Comisia juridică. 
 

6.         Art.II. La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, orice dispoziţii 
contrare se abrogă. 
 

      Art.II. – Text nemodificat. 
 

 

  

________________________________ 


