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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 29 noiembrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 29 noiembrie 2006,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare
alocate de la bugetul de stat – sesizare în fond – PL.x 822/2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice – sesizare în fond – PL.x 820/2006;
3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi
înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea –
sesizare în fond – PL.x 731 /2006;
4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor
calamitate – sesizare în fond - Pl.x 627/2005;
5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protejarea
zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale –
sesizare în fond - Pl.x 626/2005;
6. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială
Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului –
sesizare în fond – PL.x 837/2006.
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Şedinţa a început la orele 1400 şi a fost condusă de domnul deputat dr.
Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.
Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat,
motivat, domnii deputaţi Adrian Semcu, Mircia Giurgiu, Ionel Palăr, aflaţi în
delegaţie externă şi domnul deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical.
Au participat ca invitaţi:
- domnul István Töke – secretar de stat, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Târziu – director general, Organismul de Coordonare a
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Cristinel Şonea – director general adjunct, Agenţia Naţională
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
- doamna Daniela Rebega – euroconsilier, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Costin Ionescu – director general, HORTICOLA.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare
alocate de la bugetul de stat – PL.x 822/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că
iniţiativa legislativă se dovedeşte necesară, deoarece se impune implementarea
de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient
pentru gestionarea fondurilor europene şi protejarea intereselor financiare ale
Comunităţii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată
datorită necesităţii acreditării agenţiilor de plăţi (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit),
pentru elaborarea manualelor de proceduri precum şi pentru încheierea
convenţiilor şi acordurilor cu toate instituţiile implicate în gestionarea,
derularea şi tranzacţionarea sumelor în Euro şi în lei (RON).
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor generale sa trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate în unanimitate.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2006 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice – PL.x 820/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Prezentul act
normativ creează baza legală pentru modificare şi completarea actelor
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normative specifice din acest domeniu. Neelaborarea acestor acte normative în
termenul menţionat conduce la:
 imposibilitatea respectării principiilor producţiei ecologice
stabilite prin legislaţia comunitară;
 neaplicarea conformă a metodelor de producţie ecologică prin
necunoaşterea listei complete a produselor permise în agricultura
ecologică;
 întârzierea creării bazei de date pentru seminţele ecologice,
impusă de normele Uniunii Europene, necesară a fi funcţională
la data aderării, ducând la imposibilitatea ca Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să acorde derogări
pentru seminţele care nu provin din agricultura ecologică.
În acelaşi timp, caracterul de urgenţă rezidă şi din necesitatea ca până
la data aderării să fie emise reguli privind utilizarea siglei specifice produselor
ecologice controlate, ca o nouă măsură pentru garantarea produselor ecologice
şi pentru promovarea agriculturii ecologice în România, precum şi reguli
pentru autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe
ţări.
În timpul dezbaterilor pe articole s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit la comisie.
Toate articolele au fost votate în unanimitate.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi
înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea – PL.x
731 /2006.
Domnul Cristinel Şonea, director general adjunct al Agenţiei Naţionale
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie a prezentat expunerea de
motive, precizând că s-au înregistrat unele greutăţi în finalizarea licitaţiilor
pentru desemnarea firmelor care să realizeze identificarea şi înregistrarea
ecvinelor. S-au înregistrat întârzieri în achiziţionarea microcipurilor,
cititoarelor de microcipuri şi a altor elemente necesare bunei derulări a acţiunii.
Domnul deputat Csaba Szekely – a arătat că în forma în care a fost
elaborată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi
înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea goleşte
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de conţinut Legea Calului. Ordonanţa modifică 4 acte normative. Nu se ţine
cont de situaţia din ţara noastră.
Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit.
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de
lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru
acestea a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia
zonelor calamitate – Pl.x 627/2005 şi a propunerii legislative pentru protejarea
zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale –
Pl.x 626/2005.
Domnul deputat Dezső-Kálmán Becsek-Garda, iniţiator al propunerilor
legislative a arătat că se impune aprobarea proiectelor de lege, pentru că este
necesară ecologizarea zonelor afectate de fenomene naturale externe şi
susţinerea într-un fel a comunităţilor locale.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea
propunerilor legislative în forma prezentată de iniţiator.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. S-a luat ca bază pentru dezbateri
propunerea legislativă pentru protecţia zonelor calamitate – Pl.x 627/2005, iar
propunerea legislativă pentru protejarea zonelor forestiere afectate de
doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale – Pl.x 626/2005 a fost respinsă.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în
raportul comisiei.
Toate articolele au fost aprobate cu majoritate. S-au înregistrat 13
voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
S-a hotărât ca dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială
Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
să fie amânate pentru o şedinţă viitoare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Atilla KELEMEN

Vasile MOCANU
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