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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii comisiei. 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
 De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 - Badiu Aurel Florentin – director cercetare 
 - Radu Timofte – şef serviciu  
 De la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

- Anton Marin – secretar de stat 
- Pop Carmen – şef serviciu 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Irina Alexe – secretar de stat 
De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Apetrei Dănuţ – secretar de stat 
- Badiu Aurel Florentin – director  
De la Agenţia Domeniilor Statului 
- Adrian Didă – vicepreşedinte 
- Emilia Pavel – şef serviciu 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Sin Gheorghe – preşedinte 
- Simionescu Dumitru – vicepreşedinte 
- Ianculescu Marian – secretar general 
- Ileana Popescu - jurist 
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 Iniţiatori 
- Doina Silistru – senator 
- Valeriu Tabără - deputat 
- Victor Surdu – deputat. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Luni, 28 iunie 2010 
Ora 16.00 

RAPOARTE  
 1. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România. PL-x 559/2009. Raport comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. Termen: 19 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: 
Ciucă Liviu-Bogdan, Popescu Dan-Mircea, Tabără Valeriu, senatori: Arcaş Viorel, 
Silistru Doina, Toma Ion, David Gheorghe, Pereş Alexandru, Ghişe Ioan. C.D. – 
Cameră decizională. Raportori: Anghel Stanciu, Teodor Marius Spînu, Victor 
Cristea. Termen stabilit: 16 februarie. 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
în şcoli. PL.x. 330/2010. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Procedură de urgenţă. 
Termen: 3 iunie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli. PL.x. 227/2010. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Termen: 27 mai 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,  Stoian  
Toader, Tabără Valeriu; PSD+PC: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, 
Ghiveciu Marian, Munteanu Ioan, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-
Victor, Tărâţă Culiţă; PNL: Banu Mihai. C.D. – Cameră decizională. 
  4. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-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". PL-x 
564/2009. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
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alimentară şi servicii specifice. Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 
 5. Proiect de Lege pentru privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Suceava, judeţul Suceava. PL-x 524/2009. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 
18 noiembrie 2009. Iniţiatori: senator Onofrei Orest. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul 
public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Suceava, judeţul Suceava. PL-x 574/2009. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 7. 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. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Termen: 27 octombrie 2009. Iniţiatori: Munteanu Ioan, Dumitru Ion, Ghiveciu 
Marian, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor, Tabără Valeriu, Avram 
Marian, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Olar 
Corneliu, Stroian Toader, Kelemen Atilla Béla-Ladislau. C.D. – Cameră 
decizională. 
   

 Miercuri, 30 iunie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

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

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 
şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România (PL-x 559/2009). 
 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu a prezentat proiectul de lege care are 
ca obiect de reglementare modificarea anexei nr. 2 pct. A şi B şi a anexei nr. 3 pct. 
A şi B la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
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profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ca Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară să acorde drept de semnătură pentru profesiile reglementate în domeniul 
cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi teledetecţiei.  
 Doamna senator Doina Silistru, iniţiator al proiectului de lege, a propus 
aprobarea acestuia cu modificările care s-au făcut la Comisia pentru muncă. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului a fost de acord cu aprobarea proiectului de lege cu 
modificările care s-au făcut la Comisia pentru muncă.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că deoarece 
proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele anterioare se poate trece la dezbaterea 
pe articole. Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente cu unanimitate de 
voturi.  
 
 S-a continuat cu punctele 2 şi 3 din ordinea de zi: proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli (PL.x. 330/2010) şi 
proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului 
de fructe proaspete în şcoli (PL.x. 227/2010).  
 Domnişoara expert Ioana Mînzu a prezentat cele două proiecte de lege care 
au ca obiect de reglementare implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli. Se preconizează ca elevilor din clasele I-VIII, care 
frecventează învăţământul autorizat/acreditat să li se ofere gratuit fructe, Guvernul 
trebuind să stabilească produsele care se distribuie, modul de achiziţie al acestora, 
perioada şi frecvenţa distribuţiei. Pentru anul 2010 se prevede oferirea de mere, 
pentru o perioadă de maximum 100 de zile de şcolarizare, în limita valorii zilnice 
de 0,3 lei/elev. 
 Domnul deputat Marius Gondor a precizat, în numele grupului de lucru 
constituit pentru analiza programelor care desfăşoară acum în şcoli, că s-au primit 
unele documente de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar nu sunt complete şi propune 
ca această dezbatere să se desfăşoare separat în altă şedinţă. 
 Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator, a subliniat că la Senat 
au fost aprobate amândouă proiectele de lege, ceea ce este un nonsens. Totodată, 
consumul de fructe în şcoli este o necesitate şi, de aceea, propune aprobarea 
iniţiativei legislative. 
 Domnul deputat Victor Surdu, în calitate de iniţiator, a susţinut respingerea 
ordonanţei şi aprobarea proiectului de lege, aşa cum s-a procedat şi în cadrul 
Comisiei pentru agricultură. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că s-a creat o situaţie 
neobişnuită prin faptul că Senatul a aprobat ambele proiecte de lege şi, în urma 
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discuţiei cu Ministerul Agriculturii, a susţinut aprobarea ordonanţei şi respingerea 
celuilalt proiect de lege. 
 Domnul deputat Marius Spînu a susţinut aprobarea ordonanţei pe care o 
consideră mai completă. 
 Domnul deputat Victor Cristea este de părere că, prin implementarea 
consumului de fructe în şcoli, trebuie să se încurajeze producţia autohtonă de fructe. 
De aceea, întreabă dacă se poate să se acorde prioritate fermelor din apropierea 
localităţilor. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că dacă se 
respectă legea se poate valorifica producţia internă. 
 Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că aceste probleme privind 
încurajarea producţiei autohtone se vor rezolva prin norme metodologice şi prin 
caietul de sarcini.   
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli (PL.x. 330/2010). Cu unanimitate de voturi proiectul 
de lege a fost respins.  
 În continuarea a fost supus votului, pe articole, proiectul de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 
(PL.x. 227/2010). Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat cu 
amendamente.  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-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" (PL-x 564/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a 
unor suprafeţe de teren de 186.555 m2, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-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 
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"Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie 
"Varianta de ocolire a municipiului Constanţa". 
 Domnul Anton Marin, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a precizat că Academia este de acord cu transferul 
terenurilor, mai ales că  nu este vorba de suprafeţe mari.  
 În urma dezbaterii, Comisiile au propus, cu 57 de voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă, adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 Au urmat proiectele de lege înscrise la punctele şi 5 şi 6 proiectul de Lege 
pentru privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al 
municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Suceava, judeţul Suceava (PL-x 524/2009)  şi proiectul de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-
x 574/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectele de lege care au ca obiect de 
reglementare trecerea unor terenuri, în suprafaţă totală de 15,056 ha, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului local al 
municipiului Suceava, prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 
45/2009, cu modificările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor de interes public 
cimitir, complex sportiv şi drum de acces.   
 Doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, a susţinut respingerea PL-x 524/2009, care conţine unele aspecte 
contradictorii şi aprobarea PL-x 574/2009, în forma propusă de Guvern.  
 Domnul deputat Valeriu Tabără s-a declarat de acord cu propunerea 
reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a susţinut aprobarea PL-x 574/2009, 
în varianta Guvernului.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere a proiectul de Lege pentru privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului 
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Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 524/2009). Cu unanimitate 
de voturi s-a aprobat respingerea proiectului de lege.  
 În continuare a fost supus votului proiectul de Lege privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 574/2009). Cu 
unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat în forma propusă de Guvern.  
 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea 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).  
 Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator, prezintă proiectul de 
lege şi arată că în Legea nr.45/2009 au rămas unele lucruri nefuncţionale care 
trebuie corectate. Precizează că prin această lege nu se blochează retrocedarea 
terenurilor pentru cei care au dreptul. Trebuie să se găsească o soluţie pentru 
reeşalonarea datoriilor unităţilor de cercetare. Cercetarea agricolă este fundamentală 
pentru furnizarea materialului biologic de bună calitate.  
 Domnul Gheorghe Sin, preşedinte Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a evidenţiat că promovarea acestei legi care este 
importantă pentru funcţionarea Academiei. Sunt situaţii în care datorită 
dificultăţilor de finanţare a unităţilor de cercetare li s-au blocat bunuri, s-au pus 
sechestre pe utilaje de care au absolută nevoie, s-au scos la licitaţie. Numărul 
cercetătorilor a scăzut foarte mult. Consideră că aprobarea legii este în beneficiul 
economiei ţării. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat în ce măsură 
nepromovarea legii împiedică accesarea fondurilor de către unităţile de cercetare. 
 Domnul preşedinte Gheorghe Sin a precizat că după aprobarea legii se vor 
emite hotărâri de Guvern pentru fiecare unitate de cercetare în parte, cu sumele 
alocate.  
 Domnul Apetrei Dănuţ, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, a menţionat că  Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată, însă a făcut menţiunea că punctul de vedere a fost emis în 
26 iunie 2009, dar plenul Comisiei este suveran. Dacă proiectul de lege va fi 
aprobat în forma propusă de Comisia de agricultură, pentru anul bugetar 2011 
fondurile pentru cercetare vor fi deblocate.  
 Domnul deputat Victor Surdu, în calitate de iniţiator, a subliniat că Ministerul 
Agriculturii doreşte să aibă tutela asupra Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
ceea ce este o greşeală. În lume, academiile din acest domeniu sunt în directa 
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îndrumare a unor coroane regale. Dacă legea trece, cererile de retrocedare ar trebui 
să fie rezolvate, dar nu pe terenurile unde sunt baze genetice ale Academiei. 
Finanţarea unităţilor de cercetare trebuie să se facă în acest an; dacă banii vor veni 
anul viitor, cum a spus domnul secretar de stat Dan Apetrei, cercetarea agricolă este 
distrusă. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef, în calitate de raportor, a precizat că 
punctul de vedere al Guvernului este negativ, dar după amendamentele făcute de 
Comisia pentru agricultură proiectul de lege s-a schimbat radical. Au fost găsite 
soluţii eficiente pentru rezolvarea cercetării agricole, a retrocedărilor de terenuri  şi 
pentru ştergerea datoriilor fiscale. Trebuie stopată diminuarea fondului funciar. De 
asemenea, trebuie făcute unele corecturi la anexe. Textul propus spre dezbatere este 
elaborat în consens în cele două comisii sesizate în fond, în consecinţă propune 
adoptarea legii. 
 Domnul deputat Victor Cristea apreciază iniţiativa de revizuire a sistemului 
de cercetare agricolă. Doreşte să clarifice dacă învăţământul de profil agricol vine 
în întâmpinarea elevilor şi studenţilor pentru formarea viitoarelor cadre de 
specialişti, pentru a le asigura condiţii de practică sau de perfecţionare.  
 Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că legea reglementează această 
problemă, existând relaţii între liceele şi facultăţile de profil care colaborează cu 
unităţile de cercetare. 
 Domnul preşedinte Gheorghe Sin a arătat că liceele şi-au schimbat profilul şi 
nu mai pregătesc specialişti agricoli, dar unităţile de cercetare sunt deschise pentru 
colaborare. 
 Domnul deputat Florentin Gust a întrebat dacă există o garanţie că după 
adoptarea legii nu se vor mai fura terenuri de la cercetare 
 Domnul preşedinte Gheorghe Sin a menţionat că nu se vor mai accepta 
preluări de terenuri. 
 În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. Anexele la proiectul de lege vor fi semnate şi ştampilate de 
Comisia de agricultură care a făcut verificările şi garantează pentru ele. Supus 
votului de ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
 
 În ziua de miercuri, 30 iunie 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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