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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modifîcarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe lonescu-Şişeşti şi a 

sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

Analizând propunerea legislativă pentru modifîcarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe lonescu-Şişeşti şi a sistemului 

de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare (bl91/30.03,2022), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1779/04.04.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D401/05.04,2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.33 

alin.(3) din Regulamentul de oiganizare şi fiincţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
I. Propunerea legislativă are ca obiect modifîcarea anexelor 

nr.4 şi 4.5 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti” 

şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările 

ulterioare.
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2, Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 

conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată.

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Semnalăm că, recent, o propunere legislativă prin care se 

preconizează intervenţii legislative asupra Legii nr.45/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare (b200/5.04.2022), a fost 

transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/1881/11.04.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D430/l 2.04.2022.
Pentru sistematizarea legislativă şi evitarea paralelismelor, 

recomandăm dezbaterea concomitentă, la Camera decizională, a 

acestor propuneri legislative, în vederea adoptării unui singur act 

normativ.
4. Precizăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă intervenţia 

normativă, şi nici principiile de bază şi finalitatea reglementărilor 

propuse, cu evidenţierea elementelor noi şi a implicaţiilor pe care 

reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare.
în acest sens, precizăm că, din conţinutul instrumentului de 

prezentare şi motivare nu rezultă justificarea temeinică a încetării 

necesităţii administrării suprafeţei de teren de 6,48 ha de către 

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Geoagiu, aflată în 

subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

lonescu-Siseşti”, ci doar necesitatea ca respectiva suprafaţă de teren să 

fie transmisă în administrarea Liceului Tehnologic Agricol 

„Alexandru Borza” Geoagiu.
De asemenea, în cuprinsul proiectului nu este menţionată o 

normă expresă care să prevadă procedura de transmitere a dreptului 

de administrare a bunului respectiv proprietate publică, ci doar 

modificarea unor anexe în care este cuprins respectivul teren.
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In situaţia în care iniţiatorii, prin propunerea legislativă, doresc 

transmiterea dreptului de administrare a respectivului bun proprietate 

publică, semnalăm că sunt incidente dispoziţiile art.299 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevăd că darea în administrare a bunurilor 

proprietate publică se realizează prin hotărâre a Guvernului.
A

In acest sens, menţionăm că s-a pronunţat Curtea Constituţională 

prin Decizia nr.1/2014, prin care s-a statuat că administrarea 

bunurilor proprietate publică/privată a statului .^aparţine, în 

mod exclusiv, Guvernului.
5. La titlu, având în vedere faptul că propunerea legislativă 

vizează în mod expres modificarea anexelor nr,4 şi 4.5, în 

considerarea dispoziţiilor art.41 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru unitate 

terminologică cu titlul actului normativ asupra căruia se intervine, 
recomandăm redarea acestuia, astfel:

„Lege pentru modificarea anexelor nr.4 şi 4.5 din Legea 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti” şi a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare”,

6. Având în vedere că propunerea legislativă este structurată într- 

un singur articol, în aplicarea dispoziţiilor art.47 alin.(3) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este 

necesară marcarea ca „Articol unic” şi nu ca „Art.I”.
7. La partea introductivă a actualului art.l, pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă, textul va fi redat, astfel:
„Articol unic. - Anexele nr,4 şi 4.5 la Legea nr.45/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare- 

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.200 

din 30 martie 2009 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.l şi 2 la 

prezenta lege”.
Ca urmare, este necesar ca părţile dispozitive de la pct.l şi 2 să 

fie eliminate, iar anexele a căror modificare se propune, să fie 

prezentate ca anexele nr.l şi 2 la prezenta lege.
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8. Având în vedere intervenţiile legislative preconizate prin 

propunere, precum şi intervenţiile deja suferite până în prezent de 

Legea nr.45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 

aplicarea dispoziţiilor art.70 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, recomandăm completarea 

propunerii legislative cu un articol distinct, marcat ca art.II, prin care 

să se dispună republicarea, cu următoarea redactare:
,^rtIL - Legea nr,45/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe 

lonescu-Sisesti» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din
9 9 9 9

domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 30 

martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o 

nouă numerotare''.

IDA^EFlorîn®

Bucureşti
Nr.499/04.05.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 200/30 mar. 2009L. nr. 45/2009

Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare

promulgată prin D. nr. 456/2009 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare- 
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare

1

2 modificări prin L. nr. 197/2009 M. Of. nr. 374/3 iun. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov. în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"

aprobă cu modificări O.V.G. nr. 4J/2007şi 
modifică în mod corespunzător

3imodificări prin O.U.G. nr. 63/2009 ]M. Of. nr. 400/12 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe 
totale de teren de 2.534 m_2 , proprietate publică a statului, 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de 
către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic 
pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de 
nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B • Extindere la 4 benzi 
a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins 
între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"

aprobată prin L. nr. 336/2009

modifică anexa nr. ]

M. Of. nr. 776/13 nov. 2009

4 ;modificări prin L. nr. 336/2009 M. Of. nr. 776/13 nov. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de 
teren de 2.534 m 2 , proprietate publică a statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti. în vederea realizării de 
către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România • S. A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare 
trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în 
zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B • Extindere 
ia 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe 
sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"

aprobă O. U. G. nr. 63/2009

Simodificări prin L. nr. 64/2010 IM. Of. nr. 226/9 apr. 2010
Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru 
realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional iaşi"

modifică în mod corespunzător anexa nr. 3

Simodificări prin L. nr. 118/2010 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

se reduce cu 25% indemnizaţia lunară, 
prevăzută la art. 12 alin. (1)
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7 modificări prin M. Of. nr. 510/22 iul. 2010
Lege privind darea in administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastaiclurii a unor suprafeţe de teren, 
aflate Tn domeniul public al statului, din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu- 
Şişeşti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian • Sibiu, respectiv din administrarea 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor 
şi Caprinelor Palas • Constanţa, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire 
a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie 
Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"

L. nr. 173/2010 modifică anexa nr. 2

0 modificări prin L. nr. 174/2010 
Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare- 
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Suceava, judeţul Suceava

IM. Of. nr. 510/22 iul. 2010 modifică în mod corespunzător

9 modificări prin IM. Of. nr. 11/5 ian. 2011L. nr. 282/2010
Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie 
pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, 
judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea 
realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadail proiectului 
«Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Neamţ»

modifică anexa nr. 6

10 rectificare M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 rectifică art. 55 alin. (l)
RECTIFICARE

nimodificări prin M. Of. nr. 399/7 iun. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare

L. nr. 72/2011 modifică art. 2 alin. (1). art. 3 alin. (3). art. 
5 alin. (3). art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (5), 
art. JJ alin. (l). art. 15. art. 28 alin. (1).
(5). (7) şi (9). art. 29. art. 30. art. 31 alin. 
O). (2). (7) şi (S), art. 34 Ut. a) şi c). art. 35 
partea introductivă şi Ut. b), art. 44 alin. 
(2), art. 46 alin. (1), art. 47. ari. 48 alin.
(2). art. 51, art. 57:
introduce alin. (l_1) şi (1 _2) la aii. 5. alin. 
(2_3) la art. 6, alin. (3_J) la art. 6. alin. (7) 
la art. 6. Ut. i j şi s) la art. 10. alin. (1_1) la 
art. 11. alin. (4_1) şi (4_2) la art. 18. alin. 
(9) la art. 31, alin. (3) la art. 36, alin. (4) şi 
(5) la art. 41. alin. (lj)-(l_ll) la art. 54, 

'Olin. (3) şi (4) la art. 54; 
abrogă art. 26 alin. (2), art. 27 Ut. h), art. 
31 alin. (6). art. 52. art. 54 alin. (1). art. 55 
alin. (2)-(4). art. 56 alin. (2); 
înlocuieşte anexele nr. 1-6 şi sintagma 
"unităţi de cercetare-dez\‘oltare de drept 
public", din cuprinsul legii, cu sintagma 
"unităţi de cercetare-dez\’oltare de drept 
public şi de utilitate publică"

Publicat şi în M. Of. nr. 399 bis/7 iun. 2011
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12 modificări prin L. nr. 137/2011 M. Of. nr. 481/7 iul. 2011
Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şl din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de 
CercetareOezvottare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov 
în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

modifică corespunzător

13 modificări prin L. nr. 160/2011 M. Of. nr. 503/14 iul. 2011
Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al 
comunei Secuieni, Judeţul Neamţ, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Secuieni. în vederea extinderii 
cimitirului situat în satul Secuieni

modifică anexele nr. 3 şi 3.4

14 modificări prin M. Of. nr. 801/11 nov. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea şi modificarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 122/2013

O.U.G. nr. 89/2011 modifică art. 18 alin. (4), art. 25, art. 28 
alin. (2) şi (4). art. 35 Ut. a), art. 53 alin. 
0)şi(5):
introduce Ut. e) la aii. 27:
abrogă art. 10 alin. (1) Ut. c) şi r). art. 33.

art. 53 alin. (2). (3) şi (4)

M. Of. nr. 246/29 apr. 2013

15 modificări prin M. Of. nr. 866/8 dec. 2011L. nr. 257/2011
Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani. judeţul 
Brăila

modifică în mod corespunzător anexa nr. 3

16 modificări prin M. Of. nr. 867/8 dec. 2011
Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în 
domeniul public al statului din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara- 
Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", 
respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada NădIac-Arad"

L. nr. 231/2011 modifică în mod corespunzător anexa nr. 3

i7imodificări prin M. Of. nr. 884/14 dec. 2011
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 
45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

L. nr. 232/2011 modifică art. 31 alin. (3)

18'modificări prin L. nr. 53/2012 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012
Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul 
public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
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19 modificări prin L.nr. 164/2012
Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, 
aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ’Gheorghe lonescu- 
Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor- Palas. judeţul Constanţa, în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România • S.A. a obiectivului de 
investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"

M. Of. nr. 694/9 oct. 2012 modifică anexa nr. 2: 
înlocuieşte anexa nr. 2.5

20 modificări prin M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte 
normative

L. nr. 122/2013 aprobă O.U.G. nr. 89/2011 şi modifică ari. 
18 alin. (4). an. 27 Iii. e)

21 imodificări prin O.U.G. nr. 81/2013
Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul 
public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila

respinsă prin L. nr. 116/2014

M. Of. nr. 390/29 iun. 2013 modifică în mod corespunzător anexa nr. 3

M. Of. nr. 536/18 iul. 2014

22 modificări prin M. Of. nr. 828/23 dec. 2013L. nr. 375/2013
Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" • Institutul de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor- Palas, 
judeţul Constanţa. în administrarea Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine. în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şl 
Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"

modifică anexa nr. 2

23 modificări prin L. nr. 372/2013
Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 
5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine. în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a' 
obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - 
Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"

M. Of. nr. 834/24 dec. 2013 modifică anexa nr. 3

24 modificări prin L. nr. 116/2014
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al 
judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila

M. Of. nr. 536/18 iul. 2014 respinge O.U.G. nr. 81/2013
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25 admisă excepţie D.C.C. nr. 682/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 70/27 ian. 2015
Decizia nr. 682 din 19 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la 
Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu- 
Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând 
menţiuni referitoare la suprafaţa de 0.8100 ha situată în 
comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

prevederile din anexa nr. 2.5 cuprinzând 
menţiuni referitoare 
la supr afaţa de 0.8100 ha situată în 
comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul 
Bistriţa-Nâ.^ăud, .sunt constituţionale în 
măsura în care această suprafaţă nu se 
suprapune cu cea asupra căreia a fost 
reconstituit dreptul de proprietate a! 
autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, 
prin hotăr âreJudecător-ească definitivă şi 
irevocabilă.

26 modificări prin L. nr. 64/2016 M. Of. nr. 292/18 apr. 2016
Lege pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea 
nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

modifică anexele nr. 3.30, S şi 8.11

27 modificări prin L. nr. 89/2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare

M. Of. nr. 347/6 mai 2016 modifică anexa nr. 3, modifică şi 
înlocuieşte anexele nr. 3.19. 3.20 şi 9: 
intr oduce anexa rv. 9.7

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 541/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 834/21 oct. 2016
Decizia nr. 541 din 1 2 iulie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 3.30 la Legea 
nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

pr'evedeiile din anexa nr. 3.30 sunt 
constituţionale în măsura în 
care suprafeţele de teren cuprinse în 
această anexă nu se suprapun cu cele 
asupra căr ora a fost reconstituit dreptul de 
proprietate
prin Hotărârea nr. 825 din 9 noiembrie 
2007 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor 
Bistriţa-
Năsăud. confînnată prin Decizia civilă nr.
153/R/2010, ir evocabilă, pronunţată de 
Tribunalul Bistiita-Năsăud — Secţia civilă.
în
Dosandnr. 3.980/190/2009.

29imodificări prin L. nr. 32/2018 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018
Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
"Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov

.se modifică în mod cor-espunzător

30 modificări prin L. nr. 43/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018
Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şl din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea. în 
domeniul public al statului şi în administrarea institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
judeţul Ilfov

modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
şi anexa nr. 3.25
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31 rectificare M. Of. nr. 106/2 feb. 2018 rectifică anexele nr. 3.11, 3.12, 7.8, 8.7. 
3.3 şi 7.5RECTIFICARE

32 (rectificare M.Of. nr. 345/19 apr. 2018 rectifică anexa nr. 3.31
RECTIFICARE

33 modificări prin O.U.G. nr. 110/2020 M. Of. nr. 599/8 iul. 2020 modifică anexa nr. 3 şi anexa nr. 3.7
Ordonanţă de urgenţă privind schimbarea titularului dreptului 
de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în 
domeniul public al statului, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 
S.A, a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi 
legăturile la drumurile existente", tronsonul 1

aprobată prin L. nr. 251/2021 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021

34 modificări prin L. nr. 261/2021 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 modifică ari. 54 alin. (1_3) şi art. 57; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3; 
introduce alin. (5) şi (6) la an. 54 şi 
anexele nr. 10. 10.1 şi 10.2; 
abrogă anexa nr. 3.50

Lege 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
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