
Expunere de motive

Având în vedere că timp de 11 ani, instituţiile nominalizate în Anexa nr. 4 

la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte 

Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Sişeşti" nu au fost preluate de universităţi 
sau academii, patrimoniuhacestora degradându-serfiind blocate-din-punet-de 

vedere financiar, neexistând posibilitatea de finanţare din partea ASAS, similar 

unităţilor prevăzute în anexele 1-3, este necesară intervenţia legiuitorului 
pentru reglementarea situaţiei în vederea evitării distrugerii patrimoniului 
statului si creşterii arieratelor.

în acest sens, prin această propunere legislativă se propune preluarea 

S.C.P.P. Geoagiu de către Liceul Tehnologic Agricol,,Alexandru Borza" Geoagiu, 
având în vedere că S.C.P.P. Geoagiu nu mai are capacitate de finanţare, 
deţinând doar o suprafaţă de teren de 6,48 ha curţi-construcţii.

Iniţial în 1989 S.C.P.P. Geoagiu administra o suprafaţă de 712 ha de teren 

în cadrul a 4 ferme: Ferma nr.l Pomicola Geoagiu, Ferma nr.2 Legumicolă 

Orăştie, Ferma nr.3 Pepiniera Orăştie si Ferma nr.4 Pomicola Tileş- Geoagiu.

în baza HG nr.517/1999, S.C.P.P. Geoagiu administra 341 ha din care: 
285 ha teren domeniul public al statului şi 56 ha teren domeniul privat al 
statului.

în anul 2002 A.D.S. a acordat S.C.P.P. Geoagiu o suprafaţă de 285 ha 

domeniu public, dar în anii următori primăriile din Orăştie şi Geoagiu au predat 
deţinătorilor de teren suprafeţele de teren, rămânând în prezent cu o 

suprafaţă de 6,48 ha curţi-construcţii, iar unitatea funcţionează din venituri 
proprii şi nici un leu de la bugetul de stat. Clădirile din domeniul public sunt 
cele care erau sediile celor 4 ferme prezentate mai sus.

înainte de 1989 S.C.D.P. Geoagiu colabora cu 6 institute de cercetare şi 
aveam 6 laboratoare de cercetare şi 16 cercetători, 10 tehnicieni şi 17 

muncitori permanenţi.

Totodată, facem precizarea că S.C.P.P. Geoagiu provine din Liceu! 
Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Geoagiu potrivit următoarelor informaţii:

- Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza" Geoagiu şi-a început 
activitatea în anul 1891 sub denumirea de Şcoala Inferioară de 

Agricultură şi până în prezent aceasta şi-a diversificat nivelurile de 

pregătire şcolară a elevilor împletind activitatea didactică cu cea 

ştiinţifică şi cea teoretică cu cea practică, ţinând pasul atât cu cerinţele
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economice şi sociale cât şi cu oferta de pe piaţa muncii din sectorul 
agricol.

- în anul 1948, după reforma învăţământului se constituie Şcoala Medie 

Zootehnică şi Pomicolă, care în anul 1955 se transformă în Şcoala 

Tehnică de Maiştri şi Şcoală Profesională şi apoi după 1962 funcţionează 

după noile orientări ca Şcoală Tehnică Agricolă cu profilul horticultură şi
-----—vete Pi n a ră ^----------------- -------------------------------------------------------------------

- în 1957, baza materială a şcolii trece la Staţiunea Experimentală (SCPP 

Geoagiu) şi funcţionează pe lângă aceasta. în 1966, Şcoala Tehnică 

Agricolă devine Liceu Agricol cu profilele: horticultură şi zootehnie.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare şi modificare a Legii 
nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte Agricole şi 
Silvice "Gheorghe lonescu-Sişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 

domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin modificarea anexelor nr.4 şi nr.4.5.

Faţă de cele prezentate am iniţiat propunerea legislativă pe care o 

supunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României în procedură de 

urgenţă.
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LISTĂ SUSŢINĂTORI

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe tonescu-Şişeşti 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi

industriei alimentare

Deputat/Senator SemnăturăNume şi prenumeNr. Grup
parlamentarcrt.
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MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI

Direcţia Administrare Patrimoniu 
Nr S4729/1 2012,

PROTOCOL DE PREDARE - PRELUARE 

încheiat astazi,
în temeiul Legii nr. 2^8/2001, privind privatizarea societăţilor coinerci^e ce 

deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, a ârt.IIl, alin.(2) din Legea 
nr.72/20U pentru modifîcarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice « Gbeorghe ^ 
ionescu Siseşti » şi a sistemului de cercetare - dezvoltare din domeniul agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare,

intre:
Agenţia Domeniilor Sţatuluiv instituţie de interes public, cu personalitate 

juridică din subordinea Ministenilui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în 
strada Ştirbei Vodă nr. 43, sector L Bucureşti, Teprezentată de Preşedinte George 
Bogdan ILEA în calitate de PREDATOR,

Şi
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Oeoagiu (în prezent Staţiunea 

de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu), judeţul Hunedoarea, 
instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice « Oheorghe Ionescu Siseşti», cu sediul în localitatea Geoagiu, 
Calea Romanilor nr.l53, judeţul Hunedoara^ Cod Unic înregistrare iir.4374l56 
reprezentată prin Director Oheorghe DEACONU în calitate de PRIMITOR.

Se încheie prezentul protocol care stabileşte următoarele:

Artl Agenţia Domeniilor Statului predă un teren neagricol în suprafaţă de 
6,48 ha, domeniul public a! statului aflat în administrarea sa. prevăzut în 
4.5, din Legea nr72/2011. anexă care face parte integrantă din prezentul protocol.
In domeniul public al. statului şi administrarea sa. Staţiunii de Cercetare şi 
Producţie Pomicolă Geoagiu (în prez^t Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Pomicultură Geoagiu), judeţul Hunedoarea.

anexa nr.

Arţ.2 Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Geoagiu (în prezent 
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicitltură Geoagiu), judeţul 
Hunedoarea, preia suprafaţa de 6,48 ha teren neagricol, în domeniul public al 
statului şi administrarea sa.

Bucureşti, StrăUa^Urbei VodS, nr. 43. Sector 1,Tel.021.40S.35.39.Fax 021.40S.35.33 
wvm.domenillestatului.ro: E-niatl: apentia^domenliiestatutui «> I
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Arf.3 Pe suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă ce urmea2ă a fi predată nu 
există litigii pe roi şi se află m exploatarea S.C.P.P. Geoagiu (în prezent S.C.D.P. 
Geoagiu), confoiin contractului de concesiune nr.89/03.10.2002, încheiat între A.O.S. 
şi S.C.P.P. Geoagiu (in prezent S.C.D.P. Geoagiu).

Art,4 Suprafaţa predată de 6,48 ha, neagricol se află în domeniul public al
____^statului, fiind înregistrată la Ministerul_^Economiej_şLFinanţeIor

iiTvnând a se modifica corespunzător H.G. nr.1705^006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Prezentul protocol de predare - preluare a fost întocmit în două exemplare cu 
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară şî va fi adus la 
cunoştinţă D.A.D,R. Hunedoara, O.C.P.I. Hunedoara şi unităţii de cercetare căreia i 
se predă terenul.

PRIMITOR, 
DIRECTOR, 

Gheorghe Di^

PREDATOR, 
PREŞEDINTE, 

George Bogdan ILEA
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AHexaJtr,.4,5,

Suprtfaift minimi dc tereot din domeniul public el stituUi» Aflitâ bi «dmiaiftrarea 
Sudunii de Cercetare 91 Producţie Pomicoli Geoasiu, judeţul Huoedoarti 

indispeonblU activititB dc cercietar«-dezTOlCarc^ovai« fi moitijirilicirji niileriahilui 
biologic care irece bi administrarea Univenititu de Ştiinţe Agricole fi Medicină 

Veterinari a Banatulni Timifoare

•ji'

. blocul unde esie 
situat urcfiul

Caracteriftieile tebnice aletereaiiloL
SuprafaţaCategoria de 

folosimi
Tarlaua Parcela

-bar
Om Geoaaiu Cttiti. copstmetii52 823

0,03cufţt. coBstmeţiiTnip Dianiaodi 3346
0,30cUrti. constroctitTrupFcmm

Fenna
1654

U5cufti. constnictu1655
0.80ciiiti. construcţiiFenn& 1637
0.90curţi, constiucţitFenna 1664
0,13curţi. coDStnictiiFerma 1667
0,03curţi, construcţiiFerma 1671
0.07curţi. eonattuetH1677Fenna
0.161679 culţi, construcţiiFerma
0,08curţi, constnictiiFernia 1680
0.25ciuţii constnictiiFenaa 1684
0.681685 curţi, constnictiiFerma
0,04Ferma 1686 cufţi. construcţii

cuftt. construcţiiFenna 1689
0.18Fenna 1690 curţi. cOnstrocţii

Fcnna curţi, construcţii 0.121692
Fenna Ml1694 curţi, ooastmcţu
TUfes 2230/1 curţi, constnictii 0.92,

Total curţi coDStmctu «0
Oraş Geoagiu 1666Ferma drum 0.08

Fenna 1^3 drum 0.20
Total drumuri earploatafe 008
TOTAL NEAGRICOL M8
TOTAL GENERAL ăMLSupraâţă înregistrata la Mnu^tul FinanţeloT Publice s\^ or. M.F. 117075.
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