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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 iunie 2006 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7   şi 8  iunie 2006, 
având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.18/1991 a fondului funciar – sesizare în fond, Pl.x 322/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind sprijinul direct al statului 
prin acordarea de subvenţii începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producţiei obţinute, a creşterii producţiei 
şi a indicilor de calitate a produselor agricole - sesizare în fond, Pl.x 329/2006; 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Legea parteneriatului public – privat pentru 
cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din 
unităţile de învăţământ agricol şi silvic - sesizare în fond, comună cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x 409/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gh.Ionescu-Şişeşti” - sesizare în fond, comună cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x 410/2006. 

Lucrările şedinţei din data de 6 iunie 2006 au început la orele 1400 şi au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.18/1991 a fondului funciar – sesizare în fond, Pl.x 322/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind sprijinul direct al statului 
prin acordarea de subvenţii începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producţiei obţinute, a creşterii producţiei 
şi a indicilor de calitate a produselor agricole - sesizare în fond, Pl.x 329/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost conduse de domnul 
deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
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- domnul Sebastian Florea – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Maria Radu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Nicolae Popa a cerut cuvântul pentru a-şi 
expune părerea în legătură cu gravitatea problemelor generate de gripa aviară în judeţul 
Braşov, care aduce mari prejudicii economice fermelor avicole din zonă. Sunt peste 
25.000 tone de carne de pasăre care nu se pot valorifica, iar cei în drept nu spun ce trebuie 
făcut. Propune ca membrii subcomisiei care anchetează situaţia cu privire la gripa aviară 
să se deplaseze încă de mâine la Codlea pentru a lămuri problemele. 

Domnul deputat Ioan Stan – A arătat că moţiunea introdusă de P.S.D. în Senat pe 
tema gripei aviare trebuia susţinută, acolo trebuia luată o poziţie hotărâtă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991 a fondului funciar –  Pl.x 322/2006. 

Domnul deputat Gabriel Sorin Zamfir, iniţiator al propunerii legislative, a 
prezentat expunerea de motive. 

Domnul Sebastian Florea a prezentat punctul de vedere al Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precizând că propunerea este susţinută, dar 
trebuie găsite soluţii viabile pentru valorile taxei în funcţie de categoria de folosinţă. 

S-a trecut la dezbateri generale, după care au urmat dezbateri pe articole. 
Articolul unic a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative privind 

sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii începând cu anul 2006 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a 
producţiei obţinute, a creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole - 
sesizare în fond, Pl.x 329/2006. 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat dr. Valeriu Tabără a propus respingerea 
proiectului. Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate.  

S-au înregistrat 9 voturi împotriva propunerii de respingere.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 iunie 2006, începând cu orele 930 şi 

au avut următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Legea parteneriatului public – privat pentru 

cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din 
unităţile de învăţământ agricol şi silvic - sesizare în fond, comună cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x 409/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gh.Ionescu-Şişeşti” - sesizare în fond, comună cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x 410/2006. 

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

Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport şi au fost conduse de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu. 

Au participat ca invitaţi: 
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- domnul Flaviu Nicolae Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Didina Ioan – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale; 

- domnul Cristian Hera – preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Gheorghe Sin – secretar general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii 
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gh.Ionescu-Şişeşti” -  PL.x 410/2006. 

Domnul Flaviu Nicolae Lazin a prezentat punctul de vedere al Guvernului, 
precizând că acesta este de acord cu prorogarea doar a obligaţiilor de plată iniţiale, nu şi a 
celor acumulate ulterior. 

Domnul Cristian Hera – A arătat că pentru a putea salva cercetarea, ar trebui 
incluse toate datoriile, inclusiv dobânzile datorate pentru întârzierile la plată. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost votate în unanimitate 
toate punctele din raport, cu excepţia poziţiei 5 care a fost votată cu majoritate, 
înregistrându-se 4 voturi împotrivă. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Legea parteneriatului public – 

privat pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic -  PL.x 409/2006. 

Domnul Flaviu Nicolae Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a cerut amânarea dezbaterii pentru ca în grupurile parlamentare să se 
realizeze o dezbatere mai aprofundată a aspectelor cuprinse în proiectul de lege. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără - Nu este de acord cu amânarea dezbaterii, 
aducând şi argumente în acest sens.  

Domnul deputat Anghel Stanciu – A arătat că în dezbatere nu au intervenit texte 
noi, iar în dezbaterile generale anterioare nu s-a înregistrat un punct de vedere împotriva 
adoptării. Se doreşte ca societăţile înfiinţate în baza acestei legi să-şi păstreze partea de 
dezvoltare, ca obiect de activitate. 

Miza este cine pune mâna pe aceste terenuri, care se află în preajma oraşelor. 
Domnul Cristian Hera – Reaminteşte că în şedinţa anterioară s-a clarificat că acest 

proiect nu contravine reglementărilor actuale. Acum se discută unele aspecte legale ale 
acestui parteneriat. 

Crede că este nevoie de sprijin politic pentru a salva cercetarea de la colaps. 
Trebuie să avem un sector de cercetare şi celălalt sector, care reprezintă partea de 

producţie. 
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – Esenţa discuţiei de amânare o reprezintă acele 

societăţi comerciale care să fie independente de cercetare. Întrebarea este: mai trebuie să-
şi producă România soiurile de plante de care are nevoie ? 

Ceea ce propunem acum este o modalitate în care unităţile de cercetare îşi spun 
punctul de vedere. 
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După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât ca analiza pe articole să fie reluată într-o 
şedinţă viitoare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 iunie 2006, începând cu orele 900, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Analiza stadiului anchetei efectuate de subcomisia constituită pentru gripa aviară. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 

deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
În cadrul analizei s-a prezentat o informare în legătură cu stadiul anchetei privind 

gripa aviară şi s-au dezbătut măsurile care trebuie aplicate pentru încadrarea în termenele 
stabilite pentru prezentarea raportului subcomisiei. 

Începând cu orele 1030, la sediul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a avut loc o întâlnire a membrilor Comisiei cu o misiune a 
Comitetului pentru Mediu, Industrie Alimentară şi Afaceri Rurale (EFRA) a Camerei 
Comunelor din Parlamentul Britanic. 
 Comitetul EFRA supervizează bugetul, managementul şi politicile 
Departamentului pentru mediu, Industrie Alimentară şi Afaceri Rurale (DEFRA) şi a 
instituţiilor publice asociate: Agenţia pentru Mediu, Natura Angliei, Agenţia de Plăţi 
Rurale, acoperind o gamă largă de politici de la agricultură şi pescuit la biodiversitate şi 
schimbări climatice, poluare şi managementul resurselor. 
 Delegaţie este condusă de domnul Michael Jake şi este compusă din membri ai 
Camerei Comunelor reprezentând toate partidele parlamentare britanice. 

 Discuţiile au vizat preocuparea Parlamentului României pentru pregătirea 
agriculturii româneşti în vederea integrării în Uniunea Europeană, modul în care factorii 
cu răspunderi acţionează pentru stoparea răspândirii gripei aviare şi pentru înlăturarea 
acesteia, măsurile luate pentru îmbunătăţirea siguranţei alimentare. 
 Au fost evidenţiate aspectele legate de situaţia din România şi compatibilităţile cu 
actuala Politică Agricolă Comună, impactul pe care îl va avea schimbarea treptată a 
sistemului de subvenţii directe, cu scheme de asistenţă pentru dezvoltarea rurală şi mediu. 
 S-au reliefat preocupările pentru buna funcţionare a Agenţiei de Plăţi şi pentru 
îmbunătăţirea modalităţilor prin care se asigură fondurile necesare pentru plata 
subvenţiilor către producătorii agricoli, precum şi fondurile destinate materializării 
programelor care se derulează în sectorul agricol şi dezvoltării rurale. 
 Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Comisiei, a prezentat o 
amplă expunere a problematicii agriculturii româneşti şi a preocupărilor în plan legislativ 
care vizează armonizarea şi implementarea legilor în domeniul agriculturii. 
 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ     Ioan MUNTEANU            


