
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 17 mai 1999 
Nr.243/XVIII/9 
 

    PROCES-VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 12 mai 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 

deputaţi: dl. Cotrutz Constantin – Grupul Parlamentar PDSR, dl. Elek Barna – 

Grupul parlamentar UDMR, dl.Vasilescu Nicolae – Grupul parlamentar PRM. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

- dl. Ioan Mureşan – ministru 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

- Prof.dr.doc.Nicolae Ştefan – vicepreşedinte  

- Prof.dr.Petre Adrian – secretar general 

- Prof.dr.doc.Gherghi Andrei – membru al Prezidiului ASAS 

- Prof.dr.doc.Hera Cristian – membru al Prezidiului ASAS 

- Prof.dr.Mencinicopschi Gheorghe – membru al Prezidului ASAS 

- Dr.ing.Arişanu Iulian – membru al Prezidiului ASAS 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- d-na  Madlen Şerban – director 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele comisiei, 

care, în deschidere, supune spre aprobare următoarea ordinea de zi: 
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1. Propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale  înaintate Comisiei cu 

adresa nr.29952/1999, privind posibila interpretare a unor articole din 

Legea nr.128/1997. 

2. Audierea Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei, domnul Ioan Mureşan, 

în prezenţa prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, cu 

privire la Statutul staţiunilor de cercetare din agricultură şi respectiv a 

terenurilor aflate în administraţia acestora. 

Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 

1. Propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale  înaintate Comisiei cu 

adresa nr.29952/1999, privind posibila interpretare a unor articole din Legea 

nr.128/1997, au fost dezbătute în Plenul Comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia a fost de acord în unanimitate, cu 

interpretările propuse de la pct.2 şi 3, în sensul că prevederile art.10 (1), lit.a) să 

includă pretransferul, la cerere, şi cu schimb de posturi prin consimţământul 

părţilor şi în interesul învăţământului. De asemenea, pretransferarea prevăzută la 

art.10 (1) din legea menţionată, poate fi interpretată şi în sensul apropierii de 

domiciliu al solicitanţilor. 

Comisia, cu majoritate de voturi, nu a fost de acord cu excepţiile propuse 

prin adresă, (pct.1). Facem precizarea că învăţătorii (institutorii) titulari care 

ulterior au absolvit o facultate sau un colegiu, cu examen de licenţă sau de 

absolvire, şi doresc un post didactic în învăţământul secundar (gimnaziu sau liceu) 

se pot prezenta la concursul organizat anual de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

potrivit legii.La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: dl. Anghel Stanciu, 

dl. Alexandru Brezniceanu, dl. Eugen Hilote, dl. Ferenc Asztalos, dl. Alexandru 

Ionescu, dl. Virgil Petrescu. 

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi la care, dl. preşedinte Anghel 

Stanciu consideră că trebuie să se armonizeze părerile Academiei cu cele ale 

Ministerului Agriculturii; ministerul a înaintat un proiect de “Lege privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau 
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terenuri aflate permanent sub luciu de apă”; Academia se prevalează de faptul că 

institutele de cercetare nu sunt societăţi comerciale; Academia solicită d-lui 

preşedinte Ion Diaconescu să intervină şi memoriul a fost trimis comisiei noastre 

pentru analiza divergenţelor şi rezolvarea lor; dl. preşedinte propune să se prezinte 

punctul de vedere al ASAS şi apoi al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 

pentru a se găsit o soluţie care să nu mai fie contestată. 

Dl. Adrian Petre, secretar general ASAS, arată că din cele 150.000 ha cu 

care şi-a început activitatea Academia, s-a ajuns acum la 85.000 ha, această 

suprafaţă fiind inventariată şi înaintată ministerului; Academia a făcut acest apel 

pentru că unităţile de cercetare nu se regăsesc ca formă juridică; nu sunt de acord 

cu concesionarea terenurilor care aparţin institutelor; în urma discuţiilor a rezultat 

ca aceste terenuri să fie administrate nu concesionate; solicită să se elimine din 

proiectul de lege art.4 (1) lit.b, art.7 (4), art.8 (1), (2); solicită ca terenurile să 

rămână în administrarea Academiei. 

Dl. ministru Ioan Mureşan este de acord că formula la care s-a ajuns de 

85.000 ha este optimă; tema principală a proiectului de lege o reprezintă fostele 

IAS-uri; trebuie făcută inventarierea terenurilor; este de acord cu administrarea 

terenurilor, nu concesionare, dar să fie un contract în acest sens; între stat şi 

instituţiile publice trebuie să existe contracte; este dispus să mai participe la un alt 

dialog, dar să nu se blocheze acest act normativ care este absolut necesar pentru 

agricultura românească. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată în sinteză că ministerul nu doreşte să ia 

pământul Academiei ci statul să-l încredinţeze sub o anumită formă. 

Dl. deputat Sorin Stănescu solicită lămuriri suplimentare despre contractul 

de administrare; consideră că prevederile din Legea nr.18 excede titlul de 

proprietate actual; ar dori să ştie în ce sens va creşte eficienţa institutelor de 

cercetare dacă trec la această formă şi dacă institutele de cercetare au personalitate 

juridică. 
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară arată că s-a desprins ideea să se 

inventarieze toată averea statului şi apoi să se redistribuie, dar o parte din aceste 

proprietăţi sunt distribuite. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune să se modifice şi titlul legii. 

Dl. ministru Ioan Mureşan precizează că se doreşte realizarea unui cadru 

juridic care să reglementeze toate speţele care au apărut. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu este de părere că nu trebuie distrusă 

cercetarea; legea învăţământului reglementează terenurile deţinute de institutele 

agronomice. 

Dl.ministru Ioan Mureşan consideră că lucrurile sunt în curs de rezolvare; 

propune să se lucreze la textele noi care vor fi introduse în Plen sub formă de 

amendamente şi inserate în proiectul de lege şi roagă pe dl. secretar general Adrian 

Petre să stabilească o nouă întâlnire ASAS – M.A.A., pentru discuţii. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

        PREŞEDINTE          SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu             Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 


