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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 13 şi 14 iunie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 şi
14 iunie 2006, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar - sesizare în fond, Pl.x
452/2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind suspendarea
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 - sesizare în fond, PL.x 471/2006;
3. 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, comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,
PL.x 409/2006.
Lucrările şedinţei din data de 13 iunie 2006 au început la orele 1400 şi
au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar - sesizare în fond, Pl.x
452/2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind suspendarea
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 - sesizare în fond, PL.x 471/2006.
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.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Constantin Lupescu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Constantin Trifu – director general, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Lucian Lungeanu – preşedinte, Federaţia Sindicală a
Veterinarilor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar sesizare în fond, Pl.x 452/2006.
Domnul Lucian Lungeanu, preşedinte al Federaţiei Sindicale a
Veterinarilor a pledat pentru o reaşezare a nivelurilor salariale pentru
personalul sanitar veterinar pentru că acestea, în prezent, nu răspund
eforturilor şi pregătirii acestei categorii profesionale. Acest lucru a fost cerut
mai demult. Actuala situaţie generată de gripa aviară a dovedit că în sistemul
sanitar trebuie să activeze oameni bine pregătiţi, competenţi, care să ia decizii
rapide şi corespunzătoare pentru situaţiile create. Nivelul de salarizare trebuie
corelat cu ceea ce se practică în alte ţări europene.
Domnul Constantin Lupescu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – A susţinut ideea
reaşezării nivelurilor de salarizare a personalului sanitar veterinar şi a arătat că
textul proiectului de lege ar trebui mai bine structurat şi clarificat.
Au urmat dezbateri generale.
După finalizarea dezbaterilor generale s-a hotărât reluarea analizei întro şedinţă viitoare.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege
privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii
terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III
alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 - sesizare în fond, PL.x 471/2006.
Domnul Dănuţ Iacob, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea serviciilor
publice cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care
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au fost emise documentele prevăzute la art.III din alin.(1) din Legea fondului
funciar nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se astfel
suspendarea realizării tuturor acţiunilor premergătoare exploatării lemnului pe
care trebuie să le realizeze personalul silvic care funcţionează în cadrul
ocoalelor silvice, în pădurile pentru care s-au emis documentele prevăzute la
art.III din Legea nr.169/1997.
Măsura este considerată necesară pentru a opri astfel tăierile abuzive şi
necontrolate, constatându-se că în prezent sunt multe situaţii când exploatarea
masei lemnoase de pe terenurile forestiere se face de către persoane care de
fapt nu au acest drept.
Au urmat dezbateri generale.
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi: Liviu Miroşeanu, Ionel
Palăr, Dragoş Dumitriu, Ioan Hoban, Vasile Mocanu, Ioan Munteanu, Ion
Dumitru care au sesizat o seamă de aspecte care ar trebui clarificate şi au cerut
reluarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare.
S-a hotărât, în unanimitate, reluarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 mai 2006, începând cu
orele 1400, având următoarea ordine de zi:
- 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, comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,
PL.x 409/2006.
Lucrările s-au ţinut în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport şi au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără.
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 Flaviu Nicolae Lazin, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cristian Hera, secretar general, Academia de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti”.
S-a trecut la 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 - PL.x 409/2006.
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În timpul dezbaterilor s-a propus ca analiza să fie amânată pentru o
şedinţă viitoare, pentru a avea posibilitate de aprofundare a amendamentelor,
iar Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice să solicite
prelungirea cu 15 zile a termenului pentru predarea raportului.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Atilla KELEMEN

Ioan MUNTEANU
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