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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8, 9 şi 10 mai 2007 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 
8, 9 şi 10 mai 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (raport suplimentar; PL.x 168/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare a 
Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006 
(sesizare în fond; raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 286/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
 măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 266/2007).  

Lucrările şedinţei din data de 7 mai 2007 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (raport suplimentar; PL.x 168/2007). 
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Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale: 

- domnul Töke István – secretar de stat ; 
- domnul Daniel Lică – director; 
- domnul Daniel Matievschi – consilier. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind 
stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (PL.x 168/2007). 

Domnul Daniel Lică, director în M.A.D.R. a arătat că, urmare 
a examinării textului supus aprobării Plenului Camerei Deputaţilor 
s-a constatat că unele amendamente adoptate din textul Senatului au 
unele erori de redactare sau omisiuni în raport cu textul original al 
ordonanţei, nedorite de iniţiator. Au urmat dezbateri generale.   

Lucrările în şedinţa au fost reluate în data de 8 mai 2007,  
începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (raport suplimentar; PL.x 168/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
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Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale: 

- domnul Töke István – secretar de stat ; 
- domnul Daniel Lică – director; 
- domnul Daniel Matievschi – consilier. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
Au continuat dezbaterile şi analiza asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 
privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte 
produse agroalimentare. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 
Amendamentele formulate au fost aprobate în unanimitate. În 
ansamblu, raportul suplimentar a fost aprobat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 mai 2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare a 
Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006 
(sesizare în fond; raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 286/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă. 
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A participat ca invitat domnul Töke István – secretar de stat în 
Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de 
modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.265/2006 (Pl.x 286/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006, în sensul promovării prin lege, 
la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 
şi nu prin hotărâre a Guvernului, a acordului de mediu şi a 
autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu solicitate pentru 
activităţile miniere care utilizează substanţe periculoase în procesul 
de prelucrare şi concentrare, pentru capacităţi de producţie mai mari 
de 5 milioane tone/an şi/sau dacă suprafaţa pe care se desfăşoară 
activitatea este mai mare de 1000 ha, având în vedere impactul 
semnificativ asupra mediului a acestor activităţi.   

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 
prezentată. 

Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a 
propus respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere 
a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 mai 2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
 măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 266/2007).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
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Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

A participat ca invitat domnul Töke István – secretar de stat în 
Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (Pl.x 266/2007).  

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor a 
precizat că propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 
completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă”, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în 
forma prezentată. Au urmat dezbateri. 

 După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea.  
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-a 

înregistrat 1 vot împotrivă.  
 

 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  
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