
Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru Invatamant, 

l^tiin^a, Tineret Sport 

XXVIII/211/2020

Comisia pentru Agricultura,

Industrie Alimentara §i Dezvoltare Rurala 

XXIII/173/26.10.2020

RAPORT COMUN 

LA CEREREA DE REEXAMINARE
asupra Legii privind completarea art.lll din Legea nr.72/2011 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea §i 

functionarea Academiei de §tiinte Agricole §i Silvice ’’Gheorghe lonescu- 
§i§esti” §i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii §i Industrie! alimentare 
L530/2018

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru agricultura, industrie alimentara §i 

dezvoltare rurala si Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport 
adresa L530/2018, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, Tn 

vederea Tntocmirii unui raport comun asupra Legii privind completarea 

art.lll din Legea nr.72/2011 pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea §i functionarea Academiei de §tiinte 

Agricole §i Silvice ’’Gheorghe lonescu-§i§esti” §i a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii §i industriei 
alimentare, ca urmare a cererii de reexaminare a Presedintelui Romaniei, 

potrivit art.77 alin.(2) din Constitutia Romaniei.
Legea are ca obiect de reglementare posibilitatea reorganizarii unitatilor 

de cercetare-dezvoltare independent de existenta cartilor funciare, inclusiv Tn 

cazul modificarilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului.

prin

In cadrul dezbaterilor, s-a formulat un amendament care, supus votului, 

a fost adoptat si se regaseste Tn Anexa ce face parte integranta din prezentui 
raport.



La dezbaterea legii au participat, Tn conformitate cu prevederile art.61 

din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, 

domnul Claudiu Sorin Rosu Mares - Secretar de Stat MADR si domnul loan 

Jelev - Vicepresedinte ASAS. ~—-

In §edinta din data de 13.10.2020, membrii celor doua comisii au 

hotarat, cu unanimitate de voturi, sa admita cererea de reexaminare si sa 

adopte un raport comun de admitere a Legii In forma trimisa la 

promulgare cu un amendament admis.
Comisiile supun spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, 

raportui comun de admitere a Legii cu un amendament admis si Legea 

privind completarea art.lll din Legea nr.72/2011 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea §i functionarea 

Academiei de Stiinte Agricole §i Silvice ’’Gheorghe lonescu-§i§esti” §i a 

sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
§i industriei alimentare.

In raport cu obiectui de reglementare, legea face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata In conformitate cu prevederile art. 76 

alin. (2) din Constitutie.
Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata 

si ale art.92 alin. (7) din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, 
SenatuI este prima camera sesizata
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PRE§£ipJNTE PRES E,

4Sendbi^OP ^lU-MARIANSj IGA-GEORGE-CATALIN[T

SECRETAR, SECI^TAR

*
/ Senator SBTfWA LILIANASenator TRUFIN LUCIAN
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ANEXA
XXm/173/26.10.2020
XXVIIiy211/2020

Amendament admis

La Legea privind completarea art.111 din Legea nr.72/2011 pentru modificarea §i completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea §i functionarea Academiei de §tiinte Agricole §i Silvice ’’Gheorghe lonescu-§i§eti” §i a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii §i industriei alim^tare
L530/2018

ObservatiiText Amendament admisNr.
Crt. Lege

Conform observatiilor 
din cererea de 
reexaminare.

La articolul III se introduce un alineat nou 
(1^) cu urmatorul cuprins:

1. Art. Ill
(1') Reorganizarea unitatilor de cercetare- 
dezvoltare prevazuta la alin. (1) nu este 
conditionata de existenta cartilor funciare, 
inclusiv in cazul modificarilor inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, pana la 
finalizarea lucrarilor de. Tnscriere in sistemul 
integrat de cadastru §i carte funciara a bunurilor 
imobile din domeniul public al statului aflate m 
administrarea unitatilor de cercetare- 
dezvoltare."

Reorganizarea unitatilor de cercetare- 
dezvoltare prevazuta la alin.(l) nu este 
conditionata de existenta cartilor funciare, 
inclusiv m cazul modificarilor inventarului 
centralizat al bunurilor domeniului public 
al statului, pana la finalizarea lucrarilor 
de Tnscriere Tn sistemul integrat de 
cadastru §i carte funciara a bunurilor 
imobile din domeniul public al statului 
aflate Tn administrarea unitatilor de 
cercetare-dezvoltare.

Amendament al 
Comisiei pentru 
agricultura, Industrie 
alimentara 
dezvoltare rurala si al 
Comisiei pentru 
Tnvatamant, stiinta, 
tineret si sport
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