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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 mai 2006 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24  
şi 25  mai 2006, având următoarea ordine de zi:  

 1. Analiza metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi 
constituirea rezervei naţionale, modul de alocare şi reconstituire a acesteia; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind completarea art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor 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 
urgenţã a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 - sesizare în fond, PL.X. 
426/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat 
producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se 
înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu 
suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului 
vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol precum şi alte programe pe care Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare - sesizare 
în fond, PL.X. 424/2006; 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2006 – avizare, PL.x 418/2006. 

Lucrările şedinţei din data de 23.05.2006 au început la orele 1400 şi au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Analiza metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi 
constituirea rezervei naţionale, modul de alocare şi reconstituire a acesteia; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind completarea art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
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agricole şi celor 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 
urgenţã a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 - sesizare în fond, PL.X. 
426/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat 
producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării 
lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se 
înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu 
suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului 
vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol precum şi alte programe pe care Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare - sesizare 
în fond, PL.X. 424/2006; 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2006 – avizare, PL.x 418/2006. 

Au fost prezenţi 25 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, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.   

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Cosmescu – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lucian Elisei – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Atilla Kelemen a prezentat 

membrilor comisiei o sinteză a discuţiilor pe care le-a purtat cu conducerea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în legătură cu apariţia şi 
extinderea epidemiei de gripă aviară şi propune ca din partea comisiei să se înainteze 
o cerere de convocare a Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
domnul Gheorghe Flutur în plenul Camerei Deputaţilor unde să prezinte o informare 
amplă în legătură cu evoluţia acestei epizootii şi cu măsurile care se iau pentru 
stârpirea şi eradicarea acestei boli. Domnia sa a menţionat că, din păcate, în orice 
epizootie, responsabilitatea este a medicului veterinar, dar care trebuie să aibă şi 
puterea de decizie pentru a aplica măsurile care se impun. Cel care trebuia să dea 
explicaţii  era preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, dar, în acest moment această funcţie este vacantă. În ultima 
vreme, în presă s-au vehiculat fel de fel de informaţii, unele hazardate, iar prezenţa 
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ministrului ar avea darul de a lămuri multe aspecte controversate. Problema nu 
trebuie politizată pentru că cei care sunt în măsură să restabilească lucrurile în matca 
lor firească sunt specialiştii. Virusul nu ţine cont de orientarea politică, iar 
problemele trebuie tratate într-un mod profesionist, raţional. 

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot propunerea de a se aproba 

cererea Comisiei pentru convocarea ministrului agriculturii, Gheorghe Flutur, care să 
prezinte o informare în plenul Camerei Deputaţilor în legătură cu evoluţia gripei 
aviare şi măsurile luate pentru eliminarea acestui fenomen.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la analiza metodologiei de acordare a cotei individuale 

de lapte, precum şi constituirea rezervei naţionale, modul de alocare şi reconstituire a 
acesteia. 

Domnul Dumitru Cosmescu, director general în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat modul în care Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a elaborat metodologia de acordare a cotei 
individuale de lapte, precum şi modalităţile de constituire a rezervei naţionale, de 
alocare şi reconstituire a acesteia. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat şi în formă scrisă, pentru ca, pe baza 
textului acesteia să se aducă îmbunătăţiri. 

Au urmat dezbateri generale. 
Observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea metodologiei au  formulat 

domnii deputaţi Ioan Stan, Valeriu Tabără, Liviu Timar, Dragoş Dumitriu, Nicolae 
Popa, Vasile Mocanu. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – A arătat că în fundamentarea acestui 
sistem sunt multe criterii care trebuie reglementate. Sunt unele vicii de formulare şi 
sunt sancţiuni multe, care îi vor descuraja pe producătorii de lapte. Propune ca 
perioada de înscriere în registru să fie prelungită. 

Dezbaterea hotărârii înainte de publicarea ei este un fapt pozitiv şi astfel se 
creează posibilitatea îmbunătăţirii actelor normative elaborate. 

În continuare 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 celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 –   Pl.x. 335/2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în numele iniţiatorilor, a cerut amânarea 
dezbaterilor. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului 
acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 -   PL.X. 426/2006. 

Doamna Elena Tatomir, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri generale şi 
dezbateri pe articole. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit. Toate articolele au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 9 
voturi împotrivă şi 1 abţinere la art.1 şi art.2. 
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Articolele, începând de la art.3 la art.17, au fost votate cu majoritate, 
înregistrându-se 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  În ansamblu, proiectul de 
lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 
1 abţinere. 

În continuarea lucrărilor s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea 
nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină 
în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor 
culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru 
aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului 
"Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol precum 
şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
trebuie să le pună în aplicare -   PL.X. 424/2006. 

Doamna Elena Tatomir, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente. 

Articolele, de la art.1 la art.8 au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 16 
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, cu excepţia art.3 la care s-au înregistrat 15 voturi 
pentru, 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu 
majoritate. S-au înregistrat 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  

S-a luat în dezbatere şi analiză Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2006 – PL.x 418/2006. 

La dezbaterea şi avizarea proiectului de lege în sală s-au aflat şi membri ai 
Comisiei de agricultură din Senat. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24.05.2006, începând cu orele 

930, având următoarea ordine de zi: 
- Analiza situaţiei privind legislaţia în domeniul producţiei şi depozitării 

legumelor. 
Au fost prezenţi 25 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, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.   

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Budescu – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale;   
- domnul Emil Apostoloiu – preşedinte, AGROECOLOGICA 2002; 
- domnul Vlad Gheorghe – administrator, AGROECOLOGICA 2002, comuna 

Vidra; 
- domnul Nicolae Popa - membru, Cooperativa AGROECOLOGICA 2002. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei. Au fost analizate aspecte privind legislaţia care 



 5

reglementează constituirea şi activitatea grupurilor de producători şi s-a insistat pe 
domeniile care trebuie îmbunătăţite în vederea creşterii eficienţei sectorului 
legumicol, având în vedere potenţialul pe care acest sector îl oferă.  

Lucrările au fost reluate în ziua de 25.05.2006, începând cu orele 930. 
Au fost prezenţi 25 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, Miroşeanu Liviu, 
Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan 
Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.   

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Au continuat dezbaterile şi analiza privind legislaţia care reglementează 
activitatea în legumicultură. 

S-a hotărât ca această analiză să fie continuată miercuri, 31 mai 2006, iar la 
dezbateri să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai 
cooperativelor care-şi desfăşoară activitatea în domeniul legumiculturii. 

 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
           


