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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6, 7 şi
8 noiembrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6, 7
şi 8 noiembrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (avizare; aviz comun cu Comisia pentru agricultură,
industrie alimentară si silvicultură din Senat; PL.x 695/2007).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice (avizare; PL.x 716/2007).
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra
mediului (avizare; PL.x 717/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport;
Pl.x 603/2007).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea
şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x
666/2007).
Lucrările şedinţei din data de 5 noiembrie 2007 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:

- Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008 (avizare; aviz comun cu Comisia pentru agricultură,
industrie alimentară si silvicultură din Senat; PL.x 695/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, 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.
Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură din Senat şi au fost
conduse, alternativ, de către domnul senator Corneliu Pascu şi domnul
deputat Adrian Emanuil Semcu.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Dacian Cioloş – Ministrul Agriculturii;
- domnul Varujan Vosganian – Ministrul Economiei şi
Finanţelor;
- doamna Doina Dascălu – secretar de stat, Ministerul
Economiei şi Finanţelor;
- doamna Cornelia Harabagiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
În deschiderea lucrărilor, domnul Dacian Cioloş, ministrul
agriculturii, a prezentat o informare cu privire la modificările pe care
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să le facă
pentru ca bugetul agriculturii să ajungă la procentul de 2,85% din PIB.
După prezentarea realizată de domnul ministru Dacian Cioloş au
urmat dezbateri.
Domnul senator Corneliu Pascu – a cerut grupurilor parlamentare
să-şi exprime poziţia în legătură cu propunerile prezentate de minister.
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Au luat cuvântul domnii senatori Sever Şter, Petre Daea, Ilie
Sârbu, Corneliu Pascu, Constantin Dumitru care au apreciat că
suplimentarea fondurilor pentru bugetul agriculturii pentru anul 2008
va avea darul de a îmbunătăţi activitatea în domeniu, şi au subliniat o
mai mare receptivitate a reprezentanţilor Guvernului faţă de
amendamentele formulate în comisii, pentru că acestea reflectă în mare
măsură cerinţele concrete ale domeniilor ce ţin de agricultură şi
dezvoltare rurală.
Domnul Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi Finanţelor –
a arătat că înţelege interesul imens manifestat de membrii comisiilor de
agricultură, dar, ca ministru al finanţelor trebuie să asigure un raport
optim între dorinţele parlamentarilor şi posibilităţile concrete ale
economiei româneşti la această dată.
A considerat justă dorinţa ca bugetul agriculturii să ajungă la 3%
din PIB şi i-a informat pe membrii celor două comisii că dacă se ia în
considerare şi bugetul repartizat A.N.S.V.S.A., atunci, pe întregul
domeniu al agriculturii se va aloca un procent de 3% din PIB.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a semnalat că nu sunt
acoperite în buget anumite domenii. A apreciat faptul că alocaţia
bugetară a crescut dar consideră că un buget construit pe principiile din
anii trecuţi nu poate avea efectele beneficie aşteptate. A anunţat că se
va abţine de la a vota bugetul pentru anul 2008.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a apreciat că dezbaterile din
comisiile de agricultură au determinat Guvernul să suplimenteze
sumele alocate agriculturii. A declarat că este îngrijorat că propunerile
cu care s-a prezentat M.A.D.R. nu prezintă garanţia că vor fi şi
concretizate, pentru că nu poartă nici o semnătură şi au un aer de
generalitate. Grupul PSD nu doreşte forţarea mâinii actualei puteri, dar
doreşte rezolvarea problemelor apărute în agricultura românească.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie.
După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării proiectul Legii
bugetului pe anul 2008, care a fost aprobat cu majoritate. S-au
înregistrat 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 noiembrie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
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- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x
666/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu
Filip, Giurgiu Mircia, 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.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Csutak Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x
666/2007).
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 noiembrie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (continuarea
dezbaterilor; PL.x 666/2007).
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Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu
Filip, Giurgiu Mircia, 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.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x
666/2007).
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 8 noiembrie 2007,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (continuarea
dezbaterilor; PL.x 666/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Georgescu
Filip, Giurgiu Mircia, 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.
Ca invitaţi au participat:
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- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Roman – consilier juridic, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x
666/2007).
PREŞEDINTE,
Dr.Valeriu Tabără

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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