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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 şi 9 iunie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru  modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  (sesizare în fond - P.L-X 206/2005 – şedinţă 
comună cu Comisia pentru  învăţământ). 

- Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare (dezbatere în fond – P.l.-x 127/2005). 

Lucrările şedinţei din data de 07.06.2005 au început la orele 1400 şi s-au 
desfăşurat în comun cu Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă , tineret şi sport. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru  modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Asănică, secretar general adjunct, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării; 
- domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Gheorghe Sin,  secretar general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
Lucrările au fost conduse alternativ de către domnii deputaţi dr.Atilla Kelemen 

şi Anghel Stanciu, preşedinţii celor două comisii reunite.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru  modificarea Legii 
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nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – A cerut amânarea dezbaterii acestui proiect 
legislativ, motivând că în perioada următoare Guvernul urmează să prezinte în 
Parlament un pachet legislativ care să vizeze problemele proprietăţii şi, în urma 
aprobării acestuia, ceea ce s-ar aproba în şedinţa de azi, în legătură cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 ar deveni caduce, iar membrii 
comisiei vor fi obligaţi ca, într-un termen scurt, să reanalizeze situaţia. 

Domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” a susţinut necesitatea dezbaterii şi aprobării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005, pentru  că, în ultima perioadă, 
conducerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice s-a ocupat de problematica 
restructurării întregii activităţi de cercetare ştiinţifică, iar aspectele legate de 
restructurare au fost puse de acord cu prevederile din proiectul de lege care vizează 
restituirea integrală a proprietăţii. Sunt câteva probleme legate de actele oficiale de 
înfiinţare a unităţilor de cercetare care trebuie clarificate şi rezolvate şi cere insistent 
să nu se amâne dezbaterea, pentru  că această amânare ar genera greutăţi în 
desfăşurarea activităţii de cercetare agricolă. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – A cerut ca proiectul de lege să se discute 
astăzi, pentru  că nu mai este timp. În cadrul Legii nr.290/2002 nu este nici un fel de 
ieşire pentru  problemele care s-au acumulat la nivelul cercetării româneşti. Întregul 
proces de cercetare este blocat. Nu se poate finanţa cercetarea, nu se pot lua credite. O 
parte mare din suprafeţe au fost reduse şi probabil că acestea vor suferi ajustări, odată 
cu aprobarea noilor legi ale proprietăţii. Dacă unităţile de cercetare care au mai rămas 
nu sunt puse într-un cadru legal corect, în următoarea perioadă nu se mai poate face 
cercetare. Trebuie să se dea stabilitate sectorului cercetării agricole. Nu se poate face 
cercetare profesională fără a avea un cadru de dezvoltare european. Discutăm aici de 
strategii în agricultură şi trebuie să fim foarte atenţi la modalitatea în care rezolvăm 
problemele.  

 Domnul deputat Atilla Kelemen – A arătat că dezbaterea trebuie continuată, 
amânarea nu trebuie să mai aibă loc. Cercetarea agricolă este într-o situaţie 
dezastruoasă. Nu lipsesc doar actele legale de constituire a unităţilor de cercetare, ci 
lipseşte însuşi sprijinul guvernelor care s-au succedat şi care au tratat cercetarea 
agricolă fără interesul pe care aceasta îl merita.  

Greutăţile în cercetare sunt prezente peste tot în ţară, pentru  că, din păcate, 
domeniul cercetării agricole nu este suficient înţeles şi nu se bucură de sprijinul pe 
care îl merită. Trebuie să aprobăm această lege. Şi la legile proprietăţii trebuie găsite 
soluţii. Dacă investitorii ajung la concluzia că la fiecare patru ani fiecare vrea să 
schimbe ceva, apare ceva nou, nu vom mai avea stabilitate iar consecinţele vor fi  
grave. 

Să luăm decizia corectă, în interesul cercetării  agricole.  
Domnul deputat Vasile Mocanu – A arătat că, de fapt, reluăm o discuţie din 

2002. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005, emisă deja, îşi face efectul în 
teritoriu şi nu înţelegem de ce ne grăbim ? Ne-am grăbit de multe ori şi graba a condus 
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la elaborarea unor legi necorespunzătoare. Pachetul de legi pe care-l propune 
Guvernul săptămâna viitoare va aduce modificări esenţiale. Vom fi nevoiţi să revenim 
asupra a ceea ce hotărâm astăzi. Propune amânarea. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – Nu doar de pământ este vorba. Este vorba de 
colective de cercetători şi de rezultatele cercetării. Nici o lege nu este perfectă şi se 
poate interveni cu amendamente.  

Legile proprietăţii nu se rezolvă prin redistribuirea a aproximativ 40.000 de ha. 
Intrăm într-o comunitate în care trebuie să avem şi cercetarea agricolă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 

întocmit de comisie. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat un vot 

împotrivă şi o abţinere. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 08.06.2005, începând cu orele 930, 

având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 

prin comasare (dezbatere în fond – P.l.-x 127/2005). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat 

domul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

S-au desfăşurat dezbateri generale asupra propunerii legislative aflate pe 
ordinea de zi. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 09.06.2005, începând cu orele 930, 
având următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare (continuarea dezbaterilor – P.l.-x 127/2005). 

 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat 
domul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

Au continuat dezbaterile generale asupra ordinii de zi.  
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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