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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 10 şi 11 octombrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10 şi
11 octombrie 2006, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente – avizare, Plx 698/2006;
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 – avizare,
Pl.x 688/2006;
3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor
calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005;
4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protejarea zonelor
forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi – sesizare în fond, Plx
626/ 2005;
5. 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,
şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Pl-X
409/2006.
Lucrările şedinţei din data de 10 octombrie 2006 au început la orele 1400 şi
au avut următoarea ordine de zi aprobată:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente – avizare, Plx 698/2006.
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat,
domnul deputat Nicolae Popa, aflat în delegaţie externă. Lucrările comisiei au fost
conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.

Au participat ca invitaţi:
- domnul István Töke – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Olga Georgescu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Teodor Niculescu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente – Plx 698/2006.
Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că nu este de acord cu prevederile
din propunerea legislativă. S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a
fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11.10.2006, începând cu orele
30
9 .
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 – avizare,
Pl.x 688/2006;
2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor
calamitate – sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005;
3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protejarea zonelor
forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi – sesizare în fond, Plx
626/ 2005;
4. 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,
şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Pl-X
409/2006.
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, motivat,
domnul deputat dr. Atilla Kelemen şi domnul deputat Nicolae Popa, aflaţi în
delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 –
Pl.x 688/2006.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a arătat că punctul de vedere al
Guvernului este corect. În perioadele anterioare s-au luat unele măsuri legate de
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despăgubire. S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protejarea
zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi – Plx 626/ 2005
şi a propunerii legislative pentru protecţia zonelor calamitate –Pl.x 627/ 2005.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a arătat că în perspectiva
angajamentelor asumate de ţara noastră prin Legea nr.20/1993 pentru ratificarea
Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la
Bruxelles la 1 februarie 1993, este necesară analiza armonizării propunerii
legislative cu acquis-ul comunitar.
S-a propus amânarea dezbaterii pe aceste două proiecte de lege în vederea
clarificării unor prevederi.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Valeriu TABĂRĂ

Vasile MOCANU
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