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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 mai 2006 

  
 Lucrările în şedinţă ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor s-au desfăşurat 
în zilele de 9, 10  şi 11 mai 2006, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru 
raport suplimentar, PL.X 122/ 2006;  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole  – sesizare în fond, PL.X 334/ 2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea 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; 

4. Dezbaterea şi avizarea 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. 

Şedinţa din data de 09.05.2006 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea 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 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 
Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica 
Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu Filip, Ghiorghioni 
Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man 
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Mircea, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Au absentat, motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, 
aflaţi în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Popescu – director, Ministerul Agriculturii,                    

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul  Constantin  Sin – director, Ministerul Agriculturii,                    

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
- domnul  Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- 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 Elena Dumitru – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor;  
 - doamna Adriana Ivănuş – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Florina Ciubuc – consilier, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

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

şi Gospodăririi Apelor;  
- domnul Iurie Maxim – consilier superior, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor. 
În cadrul dezbaterilor s-au clarificat semnificaţiile unor termeni şi 

expresii din textul proiectului de lege.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10.05.2006, începând cu 

orele 930, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea 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; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
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riscului de către fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru 
raport suplimentar, PL.X 122/ 2006;  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole  – sesizare în fond, PL.X 334/ 2006. 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 
Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica 
Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu Filip, Ghiorghioni 
Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man 
Mircea, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Au absentat, motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, 
aflaţi în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Popescu – director, Ministerul Agriculturii,                    

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul  Constantin  Sin – director, Ministerul Agriculturii,                   

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
- domnul  Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- 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 Elena Dumitru – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor;  
 - doamna Adriana Ivănuş – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Florina Ciubuc – consilier, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

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

şi Gospodăririi Apelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei.  
Au continuat dezbaterile pe articole.  
Au fost votate, în unanimitate, articolele 1 şi 2 (până la punctul 12). 
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Dezbaterile la acest proiect de lege au fost întrerupte, în urma 
propunerilor formulate de domnul deputat dr. Atilla Kelemen şi de domnul 
deputat dr. Valeriu Tabără. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a cerut reprezentanţilor Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor ca la dezbaterea din şedinţa viitoare să fie 
prezentă şi doamna Sulfina Barbu, ministrul mediului, pentru că în proiectul de 
lege aflat în dezbaterea sunt multe chestiuni de clarificat. De asemenea, sunt 
termeni copiaţi din legislaţia europeană care nu au corespondent în legislaţia 
românească, ceea ce conduce, uneori, la elaborarea unor acte neclare. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – În comisie se urmăreşte 
argumentarea pertinentă a tuturor soluţiilor adoptate. Consideră că trebuie să 
avem această dezbatere debarasată de elemente politicianiste, bazată pe 
competenţă şi pe profesionalism. În calitate de observator la Parlamentul 
European a luat de fiecare dată poziţie fermă în favoarea agriculturii româneşti 
şi a ridicat probleme pertinente în apărarea agriculturii şi a mediului din 
România. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor la proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (PL.X 217/ 2006) a fost aprobată în unanimitate. 

În continuarea şedinţei s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  –  PL.X 334/ 2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive, precizând că prin proiect se propune reducerea 
dimensiunilor minime pentru exploataţiile agricole din sectorul vegetal pentru 
cereale, plante tehnice şi medicinale de la 110 ha la 50 ha, în zona de câmpie şi, 
respectiv, de la 50 ha la 20 ha în zona de deal, precum şi abrogarea Captiolul V 
„Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole”, cuprinzând articolele 15-21. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a informat membrii comisiei că Guvernul nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole.  
Toate articolele au fost adoptate cu majoritate  de voturi. S-au înregistrat 

11 voturi împotrivă şi 0 abţineri. În ansamblu, propunerea  legislativă a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 12 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 
0 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de garantare –  PL.X 122/ 2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a cerut adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul dr. Valeriu Tabără a supus votului  
propunerea de adoptare în forma prezentată a proiectului de lege. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 11.05.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

-  Dezbaterea şi avizarea 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 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 
Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica 
Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu Filip, Ghiorghioni 
Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man 
Mircea, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Au absentat, motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, 
aflaţi în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat Adrian Semcu, din partea iniţiatorilor a prezentat 
expunerea de motive la proiectul de lege şi a cerut amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă viitoare. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

 
 
         VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Ioan MUNTEANU 
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