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Coiniţiatori ai propunerii legisiative pentru modificarea Legii nr. 45/2009
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE ^

IEŞIRE ^ im. Expunere de motive

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA 
Bucureşti (IBA), institut aflat în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării si 
Digitalizarii şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, este 
unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate institute de cercetare din domeniul 
alimentar, din ţară.

IBA este o organizaţie cunoscută şi apreciată şi la nivel internaţional şi, cu sprijinul 
fondurilor structurale, are o infrastructura de excepţie, folosită de un personal foarte 
bine pregătit în organizaţii prestigioase europene sau americane.

Ţinând cont de nevoia de cunoaştere şi de potenţialul enorm al României în 
domeniul alimentar, IBA doreşte să-şi dezvolte, în continuare, capacitatea de cercetare 
având şansa de a deveni un pol regional şi european de referinţă. Acest lucru este 
posibil a fi realizat prin implementarea unui nou proiect de dezvoltare, în noul ciclu de 
finanţare al fondurilor structurale 2021-2027, prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, proiect prin care să se deschidă noi perspective în cercetarea, în domeniul 
alimentar, în special, în domeniul de nutriţie şi biotehnologii alimentare.

Ţinem să precizăm, de asemenea că, IBA este implicată în proiectul ESFRI 
intitulat METROFOOD-RI (proiect similar ELI sau Danubius-RI), cu încă 48 de 
organizaţii de cercetare din 18 ţări europene, pentru a dezvolta o infrastructură de 
cercetare pan-europeană, în domeniul alimentar. în acest proiect, IBA are un rol foarte 
important, de a defini planificarea strategică a infrastructurii şi Agenda Ştiinţifică de 
Cercetare pe termen lung. De când a început să se dezvolte această infrastructură 
europeană, din 2016, autoritatea coordonatoare ANCSI/MCI/MEC a oferit IBA, în scris, 
suportul politic şi economic pentru participarea la dezvoltarea acesteia. Mai mult, IBA a 
contractat în ianuarie 2021 un proiect pe fonduri structurale METROFOOD-RO, prin 
care se organizează reţeaua naţională cu alte organizaţii şi echipe de cercetare 
româneşti, reţea care să fie inclusă în reţeaua europeană de cercetare. Pentru a face 
faţă provocărilor cercetării la nivel european şi pentru a deveni un partener de 
încredere cu capacitate de cercetare la nivel înalt, avem nevoie de o nouă perspectivă 
de dezvoltare în domenii noi de cercetare, de frontieră.

Având în vedere, pe de o parte, nevoile de cercetare în domeniu alimentar 
la nivel naţional şi perspectiva de dezvoltare la nivel european şi pe de altă 
parte, având şi oportunitatea participării la competiţiile ce vor fi deschise prin 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în care domeniul alimentar ocupă 
un loc aparte, IBA are nevoie sa primească în administrare publică un teren, 
pe care să construiască noi facilităţi de cercetare, laboratoare şi staţii pilot.

După cum se ştie, există un precedent, institutul a primit în 2006, de la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un teren de 2500 m^cu un imobil pe el (fost grajd de 
cai al familiei Negroponte), pe care s-a construit un impresionant institut de cercetări, 
prin fonduri structurale. IBA are experienţă în atragerea de fonduri europene derulând 
cu succes, până acum, 25 de proiecte pe fonduri structurale, în valoare de peste 20 
mii. euro. La acestea se adaugă şi alte proiecte europene de cercetare din programele 
cadru (FP5, FP6, FP7, Horizon 2020) peste 40, pe care IBA le-a implementat.

Vă prezentăm, în continuare, perspectiva de dezvoltare a IBA.

5 ■



IBA are stabilite în strategia de dezvoltare proprie 4 mari domenii de cercetare: 
Siguranţă alimentară: detectarea şi reducerea nivelului de contaminanţi alimentari, 
autenticitatea şi integritatea alimentelor, microecologia alimentelor şi metode inovative 
de conservare şi depozitare; (Bio)tehnologii alimentare: influenţa matricilor 
alimentare şi a tehnologiei în biodisponibilitatea nutrienţilor, tehnologii alimentare 
ecologice, descreşterea nivelului de aditivi alimentari sintetici, tehnologii non-invazive 
cu păstrarea cantităţii iniţiale de nutrienţi, tehnologii curate, tehnologii durabile; 
Nutriţie: dezvoltarea şi inovarea de matrici alimentare noi, sănătoase - influenţa 
dietei în sănătate, intoleranţe alimentare, alimente funcţionale şi alimente 
personalizate, înţelegerea rolului alimentaţiei în sănătate şi bunăstare; Ştiinţele 
consumatorului şi analiza senzorială: înţelegerea atitudinii consumatorului în 
vederea alegerii alimentelor sănătoase, înţelegerea comportamentului alimentar, 
identificarea determinanţilor alimentari ce influenţează alegerea alimentelor, relaţia 
dintre consumator şi disponibilitatea alimentară şi relaţia dintre menţiunile nutritive şi 
de sănătate de pe etichetă şi atitudinea consumatorului etc.

IBA are 9 laboratoare, 3 staţii pilot şi 3 departamente care se ocupă cu activitatea 
de cercetare. Toate aceste structuri sunt focalizate mai mult pe primul domeniu şi 
parte din al doilea, respectiv siguranţa alimentară şi tehnologii alimentare cu foarte 
puţine intervenţii în celelalte. Biotehnologiile alimentare şi celelalte două direcţii de 
cercetare trebuie dezvoltate în continuare şi ele pot reprezenta o cercetare de nişă la 
nivel naţional şi mai ales la nivelul Europei de Sud-Est, în această zonă, aceste direcţii, 
nefiind suficient dezvoltate.

Noile politici europene incluse în abordarea Green Deal, noile strategii cum ar fi. 
Strategia Farm to Fork, Strategia pentru Biodiversitate precum şi iniţiativa europeană 
Food2030, vin cu nevoia de cercetare sistemică, holistică, multidisciplinară şi 
multisectorială, ca şi cu nevoia de maximizare a impactului la nivelul operatorilor 
economici, prin transformarea fenomenului de transfer de cunoştinţe, bune practici şi 
tehnologii dintr-un şir de evenimente discontinue într-un flux continuu de acţiuni, cu 
scurtarea timpilor între finalizarea cercetării şi transferului rezultatelor cercetării către 
piaţă.

în acest context, institutul si-a proiectat dezvoltarea pentru perioada următoare.
astfel:

- Construcţia şi dotarea a cel puţin 4 laboratoare pe subdomenii noi: măsurători 
antropometrice şi explorări funcţionale, microscopie, nutrigenomică, materiale de 
referinţă, testări interlaboratoare şi alimente restructurate care vor constitui un
centru de nutriţie;

- Construcţia şi dotarea a 2 laboratoare pe subdomenii noi, în domeniul 
metrologic: materiale de referinţă şi testări interlaboratoare;

- Construcţia a cel puţin 3 staţii pilot de cercetare: biotehnologii alimentare, 
procesarea laptelui şi ambalarea/conservarea non-invazivă a alimentelor.

- Construirea unui Centru Naţional de Informare şi Transfer Tehnologic, compus 
din săli de conferinţe/seminarii la nivel naţional şi internaţional, spaţii 
demonstrative, spaţii de dezvoltare a unor competenţe de vârf din domeniul 
biotehnologiilor, buclelor de economie circulară, siguranţei şi securităţii alimentare şi 
managementului sustenabil în domeniul agro-allmentar.
Aceste laboratoare şi staţii pilot sunt necesare dezvoltării de noi produse şi 

tehnologii care pot veni în ajutorul utilizării cât mai eficiente a resurselor agricole şi 
eficientizării proceselor de producţie în contextul unei calităţi nutritive a alimentelor cât



mai ridicate şi a durabilităţii şi asigurării securităţii alimentare şi securităţii nutriţiei.
Astfel:

- Centru de nutriţie este necesar pentru testări clinice in vitro şi in vivo, pe culturi 
de celule şi instrumente specializate (activitate neexistentă în România şi în Europa 
de Est) care să ia în considerare potenţialul de prevenţie împotriva îmbolnăvirilor a 
alimentaţiei (şi în contextul conceptului One Health - o singură sănătate a 
oamenilor împreună cu plantele, animalele şi mediul înconjurător), până la 
dezvoltarea de alimente strict caracterizate nutriţional, pe baze de noi matrici 
alimentare, având structuri structurale similare celor naturale, pentru maximizarea 
acceptabilităţii din partea grupurilor de consumatori cu cerinţe nutriţionale specifice;

- Laboratoarele metrologice vor fi conectate la reţeaua europeană METROFOOD-
RI;

- Staţiile pilot noi - au în vedere dezvoltarea de tehnologii alimentare pentru 
valorificarea resurselor agricole autohtone, tehnologii noi care să vină în sprijinul 
economiei circulare, dezvoltarea de alimente funcţionale şi personalizate, inclusiv 
prin restructurare 3D a unor matrici alimentare de înaltă valoare nutriţională, 
controlate biotehnologic şi asigurarea conservabilităţii alimentelor în mod natural, 
neinvaziv şi cu perspectiva minimizării risipei alimentare.

- Toate aceste dezvoltări in planul capacităţii instituţionale de cercetare vor genera 
rezultate intelectuale care vor acoperi verigile post producţie primară ale lanţului 
aiimentar, iar ele vor fi integrate unui sistem de comunicare interactivă cu 
toate entităţile relevante (mediu academic şi economic, organizaţii profesionale, 
decidenţi la nivel central şi local), pentru maximizarea capacităţii de transfer de 
valoare adăugată şi de sustenabilitatea pe ansamblul lanţului alimentar din 
România, de la fermă la furculiţă.
Pentru a propune acest proiect, este nevoie de spaţiu suplimentar, spaţiul 

existent fiind valorificat la maximum. în prezent, nu exista nici posibilitatea de a 
angaja noi cercetători, din cauza lipsei de spaţiu dar nici pentru achiziţionarea de 
infrastructură de ultimă generaţie, de înalt nivel tehnic.

Având în vedere experienţa colectivului IBA în domeniul alimentar şi în a 
atrage fonduri structurale pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector 
de cercetare de o importanţă strategică pentru România, am iniţiat 
propunerea legislativă pe care o supunem spre dezbatere şi adoptare 
Parlamentului României în procedură de urgenta.

INIŢIATORI,

Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESNOIU

Senator PSD - Paul STĂNESCU

Senator PSD - Siminica MIREA

Deputat PSD - Florin- lonuţ BARBUi



Deputat PSD - Ion- Cătălin GRECI

Deputat PSD - Marius lANCU

 Deputat PSD - Emil ALBOTĂ

Deputat PSD - Constantin BÎRCĂ
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Deputat PSD - Remus MUNTEANU

Deputat PSD - Nicu NIŢĂ

Senator PSD - Călin-Gheorghe MATIEŞ

Senator PSD - Ion ROTARU

Senator PSD - Lucian TRUFI

Senator PSD - loan STAN
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Nr... ........
Ziua.'..^...l un3..^^20....2:/...l (PAW^^EmVL

CAM^EtRA (aE(PVlApLOR, SEm^

LEGE

pentru modificare 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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 54 alineatul (1°) se abrogă.

2. La articolul 54, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. 
(5) cu următorul cuprins:

„(5) Suprafaţa de teren de 50,3278 ha, cu datele de identificare din Cartea 
Funciară nr. 56111, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, 
judeţul Ilfov, se transmite în administrarea Institutului National de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti."

3. La anexa nr. 1, numărul curent 3 şi totalul se niodifică şi vor avea
următorul cuprins:

Institutului Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru pentru Biologie şi 
Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

Baloteşti Ilfov 206,85133.

3.347,3570TOTAL



4. Anexa 1.3 se modifică şi se înlocuieşte cu ănexa nr.l din prezenta

' ' Anexa nr.l
{Anexa nr. 1.3 la Legea nr. 45/2009)

lege.

Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, 
aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie 

şi Nutriţie Animaiă - IBNA Baloteşti, judeţul Ilfov, indispensabile activităţii de 
cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materiaiuiui biologic

Caracteristicile tehnice ale terenuluiLocul unde 
este situat 

terenul
Nr. Carte 
FunciaraSuprafaţa 

- ha -
Categoria de 

folosinţăTarlaua Parcela

502/1 arabilComuna
Baloteşti

123
5073729,9057

124 504/2 arabii 5073710,1065
504/3 arabil124 10,7891 50737

125 506/1 arabil ‘ 5073718,0315
arabil536/1129 5,1420 50737

129 530 arabil 1,0743 50737
arabil130 538 5073712,5984

131 541 arabil •5073730,0779
arabil131 542 24,9293 50737

132 548 arabil 5073735,7784
132 548/1 arabil 7,9265 50737

Total arabil 186,3596
TOTAL ARABIL 186,3596

păşuneComuna
Baloteşti

129 530/1
0,2551 50737

păşune130 539 0,4056 50737
păşune542/1131 0,5000 50737
păşune131 543 0,4179 50737
păşune131 549 0,9170 50737

Total păşune 2,4956
TOTAL AGRICOL 188,8552

230 vegetaţie forestierăComuna Tunari 0,0554 50403
Total vegetaţie

forestieră
0,0554

TOTAL VEGETAŢIE
FORESTIERĂ

0,0554

Comuna
Baloteşti '50737123 546 drum 0,1266

drum124 505/3 0,0636 50737



525/1124 drum 0,0659 50737
128 522 drum 507380,0447
128 518/2 drum 507380,0722

518/3128 drum 0,0379 50738
518/4128 drum 0,0885 50738

129 531 drum 0,1595 50740
drum129 528 507400,0640
drum533129 507400,0899

129 535 drum 0,1117 50740
drum129 525 0,1029 50737

505/1 drum129 507370,0754
505/2 drum129 507370,0461
539/1 drum130 0,1513 50737
542/2 drum131 0,2879 50737
548/2 drum132 0,2586 50737
546/1 drum132 0,0365 50737

drumuri
exploatare

Total 1,8832

drum 0,0813Comuna Tunari 230 50403
drumuri

exploatare
0,0813Total

1,9645DRUMURI
EXPLOATARE

TOTAL

Comuna
Baloteşti 4,4402 50738520 curţi, construcţii128

507380,2518curţi, construcţii

507401,4610527 curţi, construcţii129
50740529 curţi, construcţii 0,8924129
50740532 curţi, construcţii 1,6633129

50740129 534 curţi, construcţii 2,8634

2,4110 50740536 curţi, construcţii129
curţi, construcţiiTotal 13,7313

Comuna Tunari 50403curţi, construcţii 2,2450230

curţi, construcţiiTotal 2,2450
CURŢI,

CONSTRUCŢII 15,9763Total

NEAGRICOL 17,9961TOTAL
agricol + 
neagricolTotal comuna Baloteşti 204,4697

neagricol 2,3816Total comuna Tunari
206,8513TOTAL GENERAL *)



*’ Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publiâe sub nr. M.f. 116919

5. La anexa nr.8, după nr. crt.l7, se introduce un nou număr cureht, 
nr.crt.18, se modifică totalul şi va avea următorul cuprins:

ANEXA nn 8
la Legea nr.45/2009

Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 

pentru Biotehnologie şi 
Nutriţie Animală - IBNA 

BaloteştI

Baloteşti Ilfov18 2,0000

TOTAL 4.143,4083

6. După anexa 8.17, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8.18, cu 
următorul cuprins:

Anexa nr. 8.18^ ■
la Legea nr. 45/2009

Suprafeţele de teren din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, 
Judeţul Ilfov, care au făcut obiectul legilor fondului funciar şi se scad din inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în baza Deciziei civilă nr.291/R 
din 03.02.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti

Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este 
situat terenul Tarlaua . Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa

ha

vegetaţie forestierăComuna Baloteşti 0,2700519/1128

vegetaţie forestieră537/1130 1,7300

vegetaţie forestierăTOTAL 2,0000

Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub. Nr. M.F.116919



7. După anexa 9.8, se introduc trei noi anexe, anexele nr.lO, 11 şi 12, 
cu următorul cuprins:

Anexa nr. 10.
la Legea nr. 45/2009

Terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea unităţilor şi 
instituţiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcţiilor care intră sub incidenţa 

Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, 
care trec in domeniul privat al comunelor/oraşelor şi în administrarea consiliilor locale 

în vederea aplicării art.36(2) din Legea nr.18/1991

Suprafaţa 
- ha -Sediul

Denumirea unităţii de 
cercetare-dezvoltare

Nr.
crt.

PrivatLocalitatea Judeţul Public

51 2 40 3
Institutul Naţional de 
Cerceta re-Dezvolta re pentru 
Biologie şi Nutriţie Animală - 
IBNA Baloteşti

Baloteşti Ilfov 0,35861

TOTAL 0,3586

Anexa nr. 11
la Legea nr. 45/2009

Terenurile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, judeţul 

Ilfov, aferente construcţiilor care intra sub incidenţa Legii nr.85/1992 privind vanzarea 
de locuinţe si spatii cu alta destinaţie construite din fondurile statului si din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat, republicata, care trec in domeniul privat ai 

comunei Baloteşti si în administrarea consiliului local în vederea aplicării art.36(2) din
Legea nr.18/1991

Caracteristicile tehnice ale terenului
Nr. Carte 
Funciara

Locul unde este 
situat terenul Suprafaţa 

- ha -
Categoria de 

folosinţăTarlaua Parcela

Curţi-construcţii 0,2518128 520Comuna Baloteşti 50738
Curţi-construcţii 0,2518TOTAL

drum518/1 0,1068 50738128
0,1068TOTAL Drum

*)0,3586TOTAL
Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 116919

^5



Anexa nr. 12
la Legea nr. 45/2009

Datele de identificare a suprafeţeior minime de teren, din domeniul public al statului 
aflate în administrarea Institutuiui National de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Bioresurse Alimentare - ZBA Bucureşti, indispensabile activităţii de cercetare- . 
dezvoltare-inovare şi muitiplicării materialului biologic

Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este 
situat terenul

Nr. Carte 
FunciaraCategoria de 

folosinţă
Suprafaţa 

- ha -Tarlaua Parcela

Comuna Mogoşoaia, 
judeţul Ilfov arabil6 46 50,3278 56111

Total arabil 50,3278

cu respectareaAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ...
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ludovic ORBAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din......cu respectarea prevederilor
art.76 alin.(2) din Constituţia României

Preşedintele Senatului 
Anca Dana DRAGU

€



(ParCmentuC ^Rpmâniei
Camera QeputaţUbr

L... aA .W'.ay.tROMANIA

Birou permmeM oi Camerei Dqmtafilor
/ Iniţiative legislative

Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

în conformitate cu prevederile art.94 şi il5 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, în procedură de
urgenţă, propunerea legislativă pentru modmcarea art.3 alin.(2) din Legea
cooperaţiei agricole nr.566/2004. /

INIŢIATORI,

Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESN

Senator PSD - Paul STĂNESCU

Senator PSD - Siminica MIREA

Deputat PSD - Florin- lonuţ BARBU

Deputat PSD - Ion- Cătălin GI^Cl

Deputat PSD - Marius lANCUi

Deputat PSD - Emil ALBOT^  

Deputat PSD -

Deputat PSD - Adrian ALDA

Deputat PSD - Aurel BĂLĂŞOIU
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