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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
16, 17  şi 18 mai 2006, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) şi (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – 
sesizare în fond, Pl.x 336/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind completarea art.29 
din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – sesizare în fond, PL.X 335/ 
2006; 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
sesizare în fond, raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 
2006. 

 4. Analiza situaţiei existente în domeniul calităţii produselor de 
protecţia plantelor. 

5. Analiza situaţiei privind activitatea în domeniul legumiculturii. 
Lucrările şedinţei din data de 16.05.2006 au început la orele 1400 şi au 

avut următoarea ordine de zi aprobată: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – sesizare în 
fond, raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. Ca invitaţi au 
participat: 

- doamna Sulfina Barbu – Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 
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- domnul  Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor;  

- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dan Sachelărescu – director, Garda Naţională de Mediu;  
- doamna Angela Filipaş – director general, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna  Monica Rădulescu – director, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Adriana Baz – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor;  
- doamna Rodica Morohoi – consilier superior, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Gabriela Vintilă – consilier al ministrului, Ministerul Mediului 

şi Gospodăririi Apelor; 
- domnul Gabriel Păun – reprezentant GREENPEACE; 
- domnul  Steffen Nichtenberger - reprezentant GREENPEACE 

(Austria). 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului –   
PL.X 217/ 2006. 

Doamna Sulfina Barbu, ministrul mediului a prezentat o expunere amplă 
a preocupărilor Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru 
armonizarea legislaţiei în domeniu cu legislaţia europeană, subliniind că în 
domeniul protecţiei mediului, în urma unor eforturi deosebite, România şi-a 
îndeplinit obligaţiile care îi revin. S-a acordat o atenţie aparte asigurării bazei 
legale pentru dezvoltarea legislaţiei specifice în domeniile reglementate de 
acquis-ul comunitar cum ar fi: regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, 
regimul deşeurilor şi al deşeurilor periculoase, organisme modificate genetic, 
protecţia naturii, biodiversitate şi arii naturale protejate, protecţia atmosferei, 
schimbări climatice şi altele. Se va acorda atenţie principiilor care stau la baza 
legislaţiei subsecvente în domeniul organismelor modificate genetic. Astfel, se 
prevede necesitatea supunerii activităţilor care implică organisme modificate 
genetic şi produselor lor unor proceduri de reglementare, datorită impactului 
pe care acestea l-ar putea avea atât asupra mediului, cât şi asupra sănătăţii 
umane şi a animalelor. Se vor elabora noi reglementări privind activităţile care 
se pot desfăşura în ariile naturale protejate şi se vor înăspri măsurile 
sancţionatorii pentru nerespectarea condiţiilor de realizare a acestora. Se va 
asigura transpunerea Directivei 2003/35/CE care prevede asigurarea accesului 
la justiţie a publicului privind procedura evaluării impactului asupra mediului 
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pentru proiecte, planuri şi programe, precum şi în cadrul procedurii de 
autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – Dorinţa membrilor comisiei este ca 
legea pe care o dezbat să fie o lege funcţională, care să răspundă atât cerinţelor 
de protecţia mediului cât şi solicitărilor de armonizare cu legislaţia europeană. 
Nu este de acord cu limita de 15 km prevăzută în art.54, şi nici cu pedepsele 
prevăzute pentru unele fapte.  

Domnul deputat Nicolae Popa – La stabilirea prevederilor legii ar fi 
trebuit consultaţi şi reprezentanţii celor 17 consilii pe produs, care ar fi avut un 
cuvânt important de spus. Sunt şi măsuri sancţionatorii foarte dure. 

Domnul  deputat Vasile Mocanu – Întreabă  pe  ce  considerente  a  fost 
stabilită  distanţa de 15 km, care sunt argumentele pe care se bazează 
iniţiatorul ? 

Domnul deputat Romică Andreica – Din cauza durităţii lor, unele măsuri 
sancţionatorii nu vor putea fi aplicare conform  spiritului legii. 

Domul deputat Dumitru Pardău  şi domnul deputat Liviu Miroşeanu – 
Au subliniat că în fundamentarea unor articole factorii ştiinţifici trebuie să 
primeze, pentru ca legea să corespundă din toate punctele de vedere. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – În calitate de specialist şi de 
preşedinte de şedinţă îşi asumă o sarcină grea. Între prezenţii la şedinţă se află 
şi reprezentanţi ai Greenpeace care au prezentat un raport tendenţios, cu care 
nu este de acord pentru că nu are fundamentul ştiinţific necesar.  

De altfel, nici proiectul de lege aflat în dezbatere nu are un fundament 
ştiinţific riguros. Momentul  bolşevismului din anii 1950, în biologie se pare că 
s-a întors din nou. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct, mai  ales în 
planul acţiunii practice, pentru că realităţile, uneori crude, aşa cum sunt cele 
din zona Apusenilor şi a râului Arieş care de peste 40 de ani este un râu mort, 
ne arată gravele neajunsuri în probleme de mediu. Declară că renunţă la toate 
amendamentele pe care le-a formulat pentru că înţelege momentul politic 
reprezentat de elaborarea şi aprobarea legii, nu fundamentul ştiinţific. 

Dincolo de politică, rămâne profesionalismul şi prevede că peste nu mult 
timp iniţiatorii se vor prezenta pentru remedierea unor neîmpliniri. 

Venim astăzi cu o lege de tip feudal şi chiar asupra Universităţii din 
Timişoara, unde-şi desfăşoară activitatea didactică, s-a făcut o acţiune de tip 
feudal. 

Nu este de acord cu modalitatea în care se tratează problemele 
organismelor modificate genetic, mai ales în ce priveşte culturile de soia, iar 
responsabilităţile sunt ale Executivului. Este prima dată când se încearcă o 
dezbaterea ştiinţifică, iar dacă nu se va schimba abordarea actuală, se vor 
aduce daune serioase României. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a arătat că, în calitate de agronom care a lucrat 
efectiv în cercetare cunoaşte implicaţiile pe care prevederile din lege le are 
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asupra agriculturii şi consideră că aplicarea acesteia nu va duce la un dezastru 
economic, aşa cum s-a afirmat în şedinţă. 

Trebuie răbdare şi abordare raţională, pentru că chiar şi Uniunea 
Europeană devine mai flexibilă în aceea ce priveşte organismele modificate 
genetic. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, 
utilizându-se ca bază de dezbatere textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 şi preraportul întocmit de Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. Toate articolele, 
cu excepţia art.54, au fost votate în unanimitate. Art.54 a fost votat cu 
majoritate. S-a înregistrat 1 abţinere. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 
abţinere.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 17.05.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei existente în domeniul calităţii produselor de protecţia 
plantelor. 

2. Analiza situaţiei privind activitatea în domeniul legumiculturii. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 

domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Emil Apostolian – preşedinte, AGROECOLOGICA 2002; 
- domnul Vlad Gheorghe – administrator cooperativa 

AGROECOLOGICA 2002; 
- domnul Nicolae Popa – membru al cooperativei agricole 

AGROECOLOGICA 2002; 
- domnul Marc Bonflis – preşedinte, Asociaţia Industriei de Protecţia 

Plantelor din România; 
- domnul Laurent Perrier – vicepreşedinte, Asociaţia Industriei de 

Protecţia Plantelor din România; 
- doamna Mihaela Dogaru – director executiv, Asociaţia Industriei de 

Protecţia Plantelor din România. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei. 
În cadrul dezbaterii privind activitatea în domeniul legumiculturii au fost 

prezentate problemele principale cu care se confruntă legumicultorii care-şi 
desfăşoară activitatea în bazinul legumicol din jurul Capitalei, cu accent aparte 
pe chestiunile legate de colectarea, sortarea şi valorificarea producţiei. 
 Producătorii, organizaţi în cooperative, conform legislaţiei în vigoare au 
solicitat sprijinul membrilor comisiei pentru a putea beneficia de amenajările 
existente la Piaţa de Gross Bucureşti, obiectiv realizat cu fonduri asigurate din 
împrumuturi externe, dar care nu este utilizat în scopul pentru care a fost creat. 
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 De asemenea s-a solicitat îmbunătăţirea gradului de implementare a 
legislaţiei, încât activitatea producătorilor agricoli să fie susţinută în mai mare 
măsură, pentru a face faţă exigenţelor integrării în Uniunea Europeană. 

S-a stabilit ca analiza să fie reluată într-o şedinţă viitoare, într-un cadru 
lărgit. 

Dezbaterea cu privire la calitatea produselor de protecţia plantelor s-a 
desfăşurat cu participarea reprezentanţilor Asociaţiei Industriei de Protecţia 
Plantelor din România. În cadrul dezbaterii s-a subliniat că odată cu aderarea la 
Uniunea  Europeană, fermierii români vor trebui să facă faţă concurenţei 
acerbe de pe piaţa agricolă europeană, iar promovarea noilor tehnici şi 
tehnologii în agricultura românească va continua să fie esenţială pentru 
obţinerea performanţei economice în acest sector. În prezent, AIPROM 
reprezintă 80% din piaţa de produse de protecţia plantelor din România, având 
13 membri: 9 companii multinaţionale şi 4 companii locale. 

În cadrul dezbaterii s-a subliniat că este esenţial să existe o bună 
colaborare între reprezentanţii autorităţilor şi cei ai industriei de protecţia 
plantelor pentru a asigura o tranziţie fără impact negativ asupra mediului şi a 
industriei de profil. O atenţie aparte s-a acordat raportului care trebuie să existe 
între sistemul intensiv de dezvoltare a agriculturii, cel al dezvoltării de tip 
ecologic sau unul al coexistenţei celor două sau mai multor sisteme agricole.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 18.05.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  propunerii legislative privind completarea 
art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – sesizare în fond, PL.X 335/ 
2006; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) şi (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – 
sesizare în fond, Pl.x 336/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Barna Tanczos – director general, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- domnul Corneliu Popescu – preşedinte, Compania Naţională de 

Pescuit; 
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dinu Mihai – director, PISCICOLA ILFOV. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea  şi analiza  propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(1) şi (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului –  Pl.x 336/2006. 

Domnul deputat Adrian Semcu, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive. Domnul Barna Tanczos, director general al Agenţiei 
Domeniilor Statului a prezentat punctul de vedere al Agenţiei, precizând că 
este de acord cu modificarea cerută prin propunerea legislativă. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente care se regăsesc în 

raportul întocmit. 
Articolul unic a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 

abţinere. În ansamblu, propunerea legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-a 
înregistrat 1 abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – PL.X 
335/ 2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat, în numele iniţiatorilor, 
expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor generale s-
a propus amânarea analizei pentru o şedinţă viitoare, pentru a da posibilitatea 
iniţiatorilor de a cuprinde în cadrul prevederilor toate cazurile similare care ar 
putea face obiectul de reglementare al legii. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  
 
         VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Ioan MUNTEANU 
           


