PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 13.11.2006
Nr. 24/630

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006, având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind intervenţiile active în
atmosferă – avizare – PL.x 781/2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de
urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare
2006-2007 – sesizare în fond – PL.x 769/2006;
3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor
agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană – sesizare în fond – PL.x
768/2006;
4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
25/2006 pentru aprobarea 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 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
767/2006;
5. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005
privind stimularea investiţiilor în agricultură – sesizare în fond – PL.x 765/2006;
6. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se
acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006 –
sesizare în fond – PL.x 795/2006.
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Şedinţa din data de 7 noiembrie 2006 a început la orele 1400 şi a avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind intervenţiile active în
atmosferă – avizare – PL.x 781/2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de
urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare
2006-2007 – sesizare în fond – PL.x 769/2006;
3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor
agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană – sesizare în fond – PL.x
768/2006;
4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
25/2006 pentru aprobarea 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 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
767/2006;
5. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005
privind stimularea investiţiilor în agricultură – sesizare în fond – PL.x 765/2006;
6. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se
acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006 –
sesizare în fond – PL.x 795/2006.
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla Béla
Ladislau, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu
Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu
Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae,
Puzdrea Dumitru, 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 István Töke – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Căunei Florescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
2

- domnul Ion Sandu – director general, Administraţia Naţională de
Meteorologie;
- domnul Samoilă Stoica – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Nistor Burcuşel – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Vasilica Baicu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Gabriela Ursiceanu – consilier, Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor;
- domnul Silviu Megan – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind intervenţiile
active în atmosferă - PL.x 781/2006.
Domnul Ion Sandu, director general al Administraţiei Naţionale de
Meteorologie a arătat că prin proiectul supus dezbaterii se încearcă elaborarea unei
legi fără precedent în Europa.
Intensificarea precipitaţiilor într-o ţară ca România înseamnă distrugere
sigură, datorită efectelor devastatoare. Trebuie ţinut cont şi de poziţia organizaţiilor
internaţionale. Nu se poate dezvolta un sistem fără cercetare. A cerut amânarea
dezbaterii pe această temă pentru a mai putea avea o discuţie cu ceilalţi factori
implicaţi în elaborarea proiectului de lege.
Au urmat dezbateri generale.
După finalizarea dezbaterilor generale, s-a propus amânarea analizei acestui
proiect de lege, pentru a da posibilitatea punerii de acord a poziţiilor
reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate de voturi.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de
exemplare din speciile de urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul
sezonului de vânătoare 2006-2007 – PL.x 769/2006.
Domnul Silviu Megan, director în Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la
votarea proiectului de lege. Articolul unic a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat
1 abţinere. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1
abţinere.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi
financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană –
PL.x 768/2006.
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Domnul Viorel Borşan, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor
pe articole s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de
comisie. Articolul 1 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi pentru, 4
voturi împotrivă şi 2 abţineri. Articolele de la art.2 la art.16 au fost votate cu
majoritate. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă. Au fost votate cu majoritate şi
anexele la proiectul de lege, de la anexa nr.1 la anexa nr.7. În ansamblu, proiectul
de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea 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 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 767/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, arătând că se impune acordarea
unui sprijin financiar pentru achiziţionarea de motorină şi/sau biodiesel, în cuantum
de 1 leu/litru. Acest sprijin financiar, coroborat cu sprijinul de 0,7 lei/litru,
presupune la nivelul anului 2006, un efort bugetar de 175 milioane lei şi se asigură
din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006.
Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. Toate articolele, de la
art.I la art.III au fost votate cu majoritate. S-au formulat amendamente care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă. În
ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi
împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea
nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură – PL.x 765/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole.
Articolul unic a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin
financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din
toamna anului 2006 – PL.x 795/2006.
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Domnul István Töke a prezentat expunerea de motive precizând că în
vederea relansării producţiei agricole şi pentru a veni în sprijinul producătorilor
agricoli la înfiinţarea culturilor din această toamnă, se impune acordarea unui sprijin
direct al statului, în valoare de 150 lei (RON)/ha sub formă de bonuri valorice
pentru suprafeţele care se însămânţează. Bonurile valorice asigură direcţionarea
strictă a sprijinului pentru procurarea de seminţe pentru însămânţat, îngrăşăminte şi
pesticide.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor generale a urmat
dezbaterea pe articole. Toate articolele, de la art.1 la art.18, precum şi anexele la
lege, de la anexa nr.1 la anexa nr.10 au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 9
voturi împotrivă.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 9
voturi împotrivă.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 8 noiembrie 2006, având
următoarea ordine de zi:
- Vizitarea expoziţiei IndAgra – Bucureşti, 2006.
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla Béla
Ladislau, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu
Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu
Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae,
Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
În timpul deplasării la Complexul Expoziţional Romexpo s-a realizat o
documentare în legătură cu ofertele de dezvoltare şi diversificare a activităţilor în
domeniul agricol.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Atilla KELEMEN

Vasile MOCANU
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