Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 05.06.2006
Nr.24/362

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 30 -31 mai şi 1 iunie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3031 mai şi 1 iunie 2006, având următoarea ordine de zi:
1. Constituirea unei subcomisii de anchetă în scopul verificării măsurilor
de prevenire şi combatere a gripei aviare pe teritoriul României.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal – avizare, PL. x 468/2006;
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central european de Comerţ
Liber (CEFTA) „Cracovia 21 decembrie 1992”, semnat la Skopje la 27 februarie
2006 – avizare, PL.x 473/2006;
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 – sesizare în fond, Pl.x
626/2005;
6. 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;
7. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
anual de finanţare 2005 între Guvernul României, în numele României, şi
Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la
Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 –
sesizare în fond, PL.x 492/2006;

8. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei
Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente şi alte
Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 şi a Protocolului de
Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate
Utilizate în Experimente şi alte Scopuri Ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22
iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006 – sesizare în fond, PL.x
475/2006;
9. 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;
10. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare – sesizare în fond, PL.x 499/2006;
11. 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;
12. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea
Legii nr.209/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” - sesizare
în fond, şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport, PL.x 410/2006;
13. După finalizarea dezbaterilor la proiectele de lege sus menţionate - în
sala de şedinţe a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice – va avea loc întâlnirea cu reprezentanţii Pieţei de Goss,
AVAS, Cooperativei AGROECOLOGICA 2002 şi ai Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Şedinţa din data de 30 mai 2006 a început la orele 1400 şi a avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Constituirea unei subcomisii de anchetă în scopul verificării măsurilor
de prevenire şi combatere a gripei aviare pe teritoriul României.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal – avizare, PL. x 468/2006;
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central european de Comerţ
Liber (CEFTA) „Cracovia 21 decembrie 1992”, semnat la Skopje la 27 februarie
2006 – avizare, PL.x 473/2006;
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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 – sesizare în fond, Pl.x
626/2005;
6. 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;
7. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
anual de finanţare 2005 între Guvernul României, în numele României, şi
Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la
Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 –
sesizare în fond, PL.x 492/2006;
8. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei
Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente şi alte
Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 şi a Protocolului de
Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate
Utilizate în Experimente şi alte Scopuri Ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22
iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006 – sesizare în fond, PL.x
475/2006;
9. 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;
10. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare – sesizare în fond, PL.x 499/2006.
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.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen,
preşedintele comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor;
- domnul academician Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române;
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- domnul academician Ioan Păun Otiman – secretar general, Academia
Română;
- doamna Nicola Tibacu – şef serviciu contencios, Academia Română;
- domnul Luigi Bergheş – preşedinte, Societatea Naţională Îmbunătăţiri
Funciare S.A.;
- domnul Attila Blenesi – director general, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Carmen Giuros – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Alina Frim – consilier, Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor.
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a propus
comisiei constituirea unei subcomisii care să investigheze modul în care factorii
cu răspundere, începând cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale şi celelalte instituţii, au aplicat măsurile pentru combaterea gripei aviare şi
pentru prevenirea extinderii acesteia.
A arătat că în plenul Camerei Deputaţilor s-a discutat despre necesitatea
constituirii acestei subcomisii, ca urmare a hotărârii Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor din data de 24 mai 2006.
Cererea formulată de Biroul Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice de a-l convoca pe ministrul agriculturii,
care să prezinte o informare legată de evoluţia gripei aviare şi de măsurile luate
pentru stoparea şi eradicarea acesteia a fost respinsă. Biroul Permanent a stabilit
ca subcomisia pentru analiza acestui fenomen să fie constituită pe lângă Comisia
de agricultură.
Comisia se va constitui pe baza algoritmului politic şi va avea capacitatea
necesară pentru a face faţă acestei sarcini.
S-a propus următoarea componenţă a subcomisiei:
1. Deputat dr.Kelemen Atilla – UDMR
2. Deputat Semcu Adrian - PNL
3. Deputat Munteanu Ioan – PSD
4. Deputat Ionescu Daniel - PSD
5. Deputat Dumitriu Dragoş Petre - PRM
6. Deputat Man Mircea - PD
7. Deputat Popa Nicolae - PC
Componenţa nominală propusă a fost votată în unanimitate.
În continuare s-au stabilit obiectivele activităţii acestei subcomisii şi
termenele până la care să fie definitivat raportul care să fie prezentat plenului
Camerei Deputaţilor.
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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, din partea iniţiatorilor propunerii
legislative, a prezentat expunerea de motive, precizând că proiectul a mai fost pe
ordinea de zi a comisiei, iar reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale au solicitat amânarea pentru a clarifica unele aspecte şi pentru
a cuprinde şi alte cazuri similare.
Domnul Academician Ionel Haiduc – A arătat că Academia Română este
într-un proces de recuperare a suprafeţelor de teren agricol şi a altor bunuri pe
care Academia le-a deţinut. Aceste eforturi sunt făcute pentru a crea resurse
suplimentare, care să înlăture presiunile făcute asupra bugetului.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a arătat că Guvernul nu susţine această iniţiativă
legislativă.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente.
Articolul unic a fost votat cu majoritate.
S-au înregistrat 3 abţineri. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu
majoritate. S-au înregistrat 2 abţineri şi 1 vot împotrivă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind
ratificarea Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate
în Experimente şi alte Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie
1986 şi a Protocolului de Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia
Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente şi alte Scopuri Ştiinţifice, adoptat
la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006 – PL. X
475/2006.
Domnul Constantin Popescu, secretar de stat în Ministerul Mediului şi
Gospodării Apelor a prezentat expunerea de motive.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal – PL. x 468/2006.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Au urmat
dezbateri generale. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost
votată cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central european de
Comerţ Liber (CEFTA) „Cracovia 21 decembrie 1992”, semnat la Skopje la 27
februarie 2006 – PL.x 473/2006.
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Domnul Dănuţ Apetrei a prezentat expunerea de motive. Proiectul de lege
a primit, în unanimitate, aviz favorabil.
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 – Pl.x
626/2005.
În timpul dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii pe
această temă pentru o şedinţă viitoare.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului anual de finanţare 2005 între Guvernul României, în numele
României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene,
semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie
2006 – PL.x 492/2006.
Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuare s-a trecut la 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 – Pl.x 329/2006.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat poziţia Guvernului, precizând că
acesta nu susţine propunerea legislativă. S-a propus amânarea dezbaterii la acest
proiect de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare – PL.x 499/2006.
Domnul deputat Adrian Semcu, din partea iniţiatorilor, a prezentat
expunerea de motive.
Domnul Dănuţ Apetrei, secretat de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că
Guvernul susţine acest proiect de lege.
Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterii s-au formulat
amendamente.
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de
lege a fost aprobat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 31.05.2006, începând cu orele
00
12 şi s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru învăţământ.
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.
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Ca invitaţi au participat:
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Gheorghe Sin – secretar general, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- doamna Didina Ioan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu,
preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
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.209/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” - PL.x
410/2006.
Doamna Senator Doina Silistru, în calitate de iniţiator, a prezentat
expunerea de motive.
S-a trecut la dezbateri generale.
Dezbaterile pe articole la acest proiect de lege au fost amânate pentru o
şedinţă viitoare.
S-a trecut în continuare la dezbaterea şi analiza proiectului 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 deputat Valeriu Tabără, din partea iniţiatorilor, a prezentat
expunerea de motive.
Doamna Didina Ioan, şef serviciu în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului şi a cerut o
amânare a dezbaterilor pentru a avea posibilitatea clarificării unor aspecte.
S-a trecut la dezbateri generale.
Domnul deputat Anghel Stanciu – A propus aprobarea proiectului de lege,
care vine cu aspecte noi în organizarea şi funcţionarea activităţii de cercetare
ştiinţifică.
În timpul dezbaterilor generale s-a propus amânarea analizei pentru o
şedinţă viitoare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. În continuarea
şedinţei, la sediul Comisiei pentru agricultură s-a desfăşurat o analiză în legătură
cu activitatea Pieţei de Gross Bucureşti.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului;
- domnul Horia Scarlat – director general, Piaţa de Gross Bucureşti;
- doamna Mihaela Prodeus – director general adjunct, Piaţa de Gross
Bucureşti;
- domnul Dumitru Budescu – director, OJCA Ilfov;
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- domnul Emil Apostoloiu – preşedinte, Cooperativa AGROECOLOGICA
2002;
domnul
Vlad
Gheorghe
–
vicepreşedinte,
Cooperativa
AGROECOLOGICA 2002;
- domnul Nicolae Popa – membru, Cooperativa AGROECOLOGICA
2002.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,
vicepreşedinte al comisiei.
Domnul Horia Scarlat, director general al Pieţei de Gross - A prezentat o
informare în legătură cu situaţia Pieţei de Gross, precizând că spaţiile aflate în
administrarea acestei unităţi se pot închiria numai cu respectarea hotărârilor
Consiliului de Administraţie al Pieţei de Gross şi cu respectarea unui plafon
minim de la care să se pornească licitaţia.
Centrul de la Vidra nu poate fi închiriat în acest moment, pentru că nu
îndeplineşte toate condiţiile tehnice.
Domnul deputat Ioan Hoban – A cerut o analiză mai detaliată a situaţiei în
care se află Piaţa de Gross şi a solicitat ca Fondul Proprietatea, care în acest
moment gestionează această unitate, să-şi desemneze reprezentanţii în Consiliul
de administraţie.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 1 iunie 2006, începând cu orele
00
9 , având următoarea ordine de zi:
- Analiza activităţii Pieţei de Gross Bucureşti.
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 în legătură cu modul în care trebuie să fie
organizată şi administrată Piaţa de Gross, având în vedere necesitatea dezvoltării
legumiculturii şi pomiculturii, precum şi adaptarea acestor domenii la cerinţele
legislaţiei europene.

PREŞEDINTE,
Dr. Atilla KELEMEN

SECRETAR,
Ioan MUNTEANU
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