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 Şedinţele Comisiei din zilele de 29 şi 30 noiembrie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 

Luni, 29 noiembrie 2010 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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. Pl.x. 480/2009.  
 

Marţi, 30  noiembrie 2010  
  Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

Luni, 29 noiembrie 2010 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu  a informat că şedinţa se desfăşoară 
cu acordul Plenului Camerei Deputaţilor, pentru a se dezbate modificările şi 
observaţiile propuse de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi 
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a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare (Pl.x. 480/2009). 
 Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură şi servicii specifice şi iniţiator al propunerii legislative, a arătat că 
raportul a fost dezbătut şi aprobat de două ori. Domnul preşedinte Stelia Fuia a 
menţionat că au avut loc mai multe întâlniri şi dezbateri cu Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Finanţelor Publice şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” (ASAS). În urma dezbaterilor, s-a convenit scoaterea din raport a 
prevederilor referitoare la datoriile institutelor şi staţiunilor de cercetare, pentru ca 
Guvernul, la rectificarea bugetară, să aloce fonduri la Ministerul Agriculturii pentru 
acoperirea acestor arierate vechi. Această decizie este mai bună pentru unităţile şi 
institutele de cercetare. Alte modificări nu există în acest raport înlocuitor, faţă de 
precedentul raport.  
 Domnul deputat Victor Surdu, în calitate de iniţiator, a confirmat afirmaţiile 
domnului preşedinte Stelian Fuia şi a asigurat că nici o altă modificare nu s-a făcut. 
Această modificare la raport este corectă şi agreată de părţile implicate, iar sumele 
sunt cuprinse în bugetul pe anul 2010, prin rectificarea făcută în urmă cu o 
săptămână. 
 Domnul deputat Erdei Istvan a precizat că trebuia să fie prezent un 
reprezentat de la Ministerul Finanţelor, care să confirme cele prezentate sau să 
trimită o poziţie scrisă.  
 Domnul preşedinte Stelian Fuia a răspuns că susţinerea Ministerului 
Finanţelor Publice se dovedeşte prin faptul că s-au alocat banii la rectificarea de 
buget. 

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a menţionat că în raport a fost 
introdusă fraza „Verificarea exactităţii datelor cuprinse în anexele propunerii 
legislative a fost asumată de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, fiind certificate prin semnarea şi parafarea fiecărei 
pagini din aceste anexe”, pentru a se asigura corectitudinea şi veridicitatea datelor 
din anexe.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat faptul că institutele şi staţiunile 
de cercetări agricole nu au primit niciodată vreo subvenţie de la Guvern. Este de 
acord cu modificările propuse care vor conduce la renaşterea cercetării agricole. 
 Domnul Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a arătat că au avut loc consultări cu comisiile pentru 
agricultură şi învăţământ şi ştiinţă, cu Ministerul Agriculturii, cu Ministerul  
Finanţelor şi cu ANAF. Cercetarea a fost subfinanţată în ultimii ani. Este prima 
dată când s-a găsit o soluţie cu Ministerul Finanţelor pentru rezolvarea problemelor 
existente. Jumătate din aceste datorii sunt penalizări acumulate din anii 90.  
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 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului modificările 
propuse. Cu unanimitate de voturi aceste modificări au fost aprobate. 
 Supusă votului, propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
 - Gheorghe Sin – preşedinte. 
 - Marian Ianculescu – secretar general 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő - înlocuit de domnul deputat Istvan Erdei. 
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  - înlocuit de domnul deputat Dragoş Iftimie.  
 - Doiniţa-Mariana Chircu - înlocuită de doamna deputat Carmen Axenie. 
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö- înlocuită de domnul deputat Petru Farago.  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman - înlocuit de domnul deputat Victor Durdu.  
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu - înlocuită de domnul deputat Stelian Fuia. 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
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 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Ana Adriana Săftoiu 
 
 
 În ziua de marţi, 30 noiembrie 2010, lucrările Comisiei au avut pe ordinea 
de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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