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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13, 14 şi
15 noiembrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13,
14 şi 15 noiembrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (avizare; PL.x 680/2007).
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 acordarea
despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale cailor (notă menţinere raport; Pl.x
436/2007).
5. 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).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de

lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice (raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic; Pl.x 615/2007).
7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi; Pl.x 665/2007).
8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante (raport; Pl.x
616/2007).
9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (raport;
PL.x 737/2007).
10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(retrimitere pentru raport suplimentar; Pl.x 638/2007).
Lucrările şedinţei din data de 12 noiembrie 2007 au început la
ora 1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (avizare; PL.x 680/2007).
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.
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Adrian
Emanuil Semcu.
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Au participat ca invitaţi:
- domnul Csutak Nagy Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Tudorel Baltă – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Aurel Florentin Badiu, şef serviciu, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PL.x 680/2007).
Domnul Tudorel Baltă, director în M.A.D.R. a prezentat punctul
de vedere al Guvernului, precizând că pentru gospodăriile individuale
producătoare de ţuică şi rachiuri din fructe pentru consumul propriu, în
legislaţia naţională în vigoare până la data de 1 ianuarie 2007 a fost
prevăzută exceptarea de la plata accizelor, pentru o cantitate limitată şi
doar până la data de la care România a devenit stat membru al Uniunii
Europene, dată de la care trebuia să îşi respecte angajamentele asumate
în cadrul negocierilor de aderare şi cuprinse în Tratatul de aderare.
Dacă nu se aplică diminuarea accizei, produsul nu mai este
competitiv şi nu mai are cum să fie valorificat pe piaţă. În general, în
ţările europene, produsele tradiţionale sunt protejate. A menţionată că
M.A.D.R., printr-o adresă către Comisia pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital din Senat a propus următoarele
modificări:
- art.173, punctul 2: scutirea de plata accizelor pentru cantitatea
de 100 litri ţuică şi rachiu din fructe exprimată în 100% vol. alcool
pentru consum propriu;
- art.173, punctul 3: micile distilerii să plătească o acciză de 25%
din acciza standard, respectiv 175 euro/hl alcool pur pe an pentru
cantitatea de la peste 100 litri la 500 l alcool pur pe an inclusiv şi 50%
din acciza standard, respectiv 375 euro/hl alcool pur pe an pentru
cantitatea de la 500 l la 1000 l alcool pur pe an;
- producţia de peste 1000 l alcool pur/an se va acciza integral cu
750 euro/hl alcool 100%.
Domnul deputat Ionesie Ghiorghioni – a arătat că pe subiectul
tratat de Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal mai sunt în procedură de dezbatere şi alte
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propuneri legislative şi a cerut ca toate să fie dezbătute în acelaşi timp,
pentru a se da o soluţie unitară.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut ca toate iniţiativele să
fie dezbătute în acelaşi timp, pentru a se găsi soluţiile cele mai potrivite
şi pentru a rezolva problematica în funcţie de interesele naţionale şi
pentru a încuraja produsele tradiţionale.
S-a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea,
cu amendamente, a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 13 noiembrie 2007,
începând cu ora 1330. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. 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).
2. 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).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea
despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale cailor (retrimitere pentru raport
suplimentar; Pl.x 436/2007).
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 Csutak Nagy Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
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- doamna Florina Ciubuc – şef serviciu, Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile;.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la 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 (PL.x 716/2007).
Doamna Florina Ciubuc, şef serviciu în M.M.D.D. a prezentat
expunerea de motive, precizând că proiectul are ca obiect de
reglementare crearea unui cadrul legal nou, consolidat, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, din perspectiva necesităţii de asigurare a unei
armonizări complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul
comunitar în materie, în concordanţă cu obligaţiile ce-i revin
României, derivate din statutul său de stat membru al Uniunii
Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007, în domeniul protecţiei
naturii.
Prin proiect se propune înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate, instituţie publică în subordinea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului, finanţată din venituri proprii şi
subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Pe data intrării în vigoare a prezentului proiect de ordonanţă de
urgenţă, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Au urmat dezbateri generale.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la 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 (PL.x 717/2007).
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz
favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-a înregistrat 1
abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 noiembrie 2007,
începând cu ora 930, având următoarea ordinea de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi; Pl.x 665/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea
art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (raport;
PL.x 737/2007).
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 Csutak Nagy Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 665/2007).
Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că este unul dintre
iniţiatorii propunerii legislative şi că doreşte ca prin modificarea
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propusă să contribuie la concentrarea proprietăţii agricole în România.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.2 şi 3 ale 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, propunându-se dezvoltarea
conţinutului noţiunii de rentă viageră agricolă şi creşterea cuantumului
acesteia la 150 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat
şi, respectiv 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol arendat.
Raportul este comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi care a respins propunerea.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea
de respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi
pentru respingere şi 4 voturi împotriva respingerii.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor (PL.x 737/2007).
Domnul deputat Szekely Levente Csaba – a arătat că Guvernul
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii
propunerilor şi observaţiilor pe care le-a formulat şi le-a transmis
comisiei şi a cerut membrilor comisiei să aprobe acest proiect
legislativ, pe care şi Senatul l-a aprobat.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea
Proiectului de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu amendamente şi, tot în
unanimitate, s-a votat menţinerea raportului de respingere a Propunerii
legislative privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
(Pl.x 436/2007).
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 15 noiembrie 2007,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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).
7

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice (raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic; Pl.x 615/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante (raport; Pl.x
616/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(retrimitere pentru raport suplimentar; Pl.x 638/2007).
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 Aurel Florentin Badiu – şef serviciu, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din
carne (Pl.x 603/2007).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea de
către consiliile judeţene a câte unei societăţi comerciale având ca
obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi
a produselor din carne, cu fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale,
precum şi din credite şi finanţări externe.
Au urmat dezbateri.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea Propunerii
legislative privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de
activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a
produselor din carne.
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au
înregistrat 21 de voturi pentru respingere şi 4 voturi împotriva
respingerii.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor
instituţii publice (Pl.x 615/2007).
Domnul deputat Giurgiu Mircia, în calitate de iniţiator a prezentat
expunerea de motive arătând că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare
modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor
instituţii publice. Intervenţia legislativă vizează reorganizarea unităţilor
pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie ca oficii pentru
ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu personalitate juridică, în
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”.
Totodată, propunerea legislativă stabileşte un termen de 30 de
zile de la intrarea acesteia în vigoare, pentru preluarea, pe bază de
protocol, a patrimoniului aferent activităţii de ameliorare şi reproducţie
în zootehnie, şi a celui aferent activităţii fitosanitare, precum şi
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preluarea personalului care în prezent îşi desfăşoară activitatea în
cadrul acestor unităţi.
Au urmat dezbateri. Domnii deputaţi Szekely Levente Csaba,
Mircia Giurgiu şi Ioan Munteanu au susţinut modificările propuse şi au
cerut amânarea dezbaterii pentru a fi prezenţi la analiză şi domnii
Gheorghe Neaţă, director al A.N.A.R.Z. şi Dan Gherghelaş, director
A.P.I.A.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea Propunerii
legislative privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor
instituţii publice. Propunerea de respingere a fost aprobată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea,
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a
materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante (Pl.x
616/2007).
Domnul Aurel Florentin Badiu, şef serviciu în M.A.D.R. a arătat
că propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.26 din Legea
nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea
calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante, avându-se în vedere acordarea
subvenţiei la hectar pentru suprafeţele semincere în două tranşe, prima
la înfiinţarea culturii, iar cea de a doua după certificarea seminţelor.
Domnia sa a precizat că reglementările comunitare privind piaţa
seminţelor au suferit modificări, iar situaţia din România trebuie să se
adapteze în funcţie de evoluţiile europene.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut amânarea dezbaterii,
pentru a se cunoaşte în mai mare măsură care este în prezent raportul
între cantităţile de sămânţă produsă pe plan intern şi cantităţile de
sămânţă adusă de afară.
A apreciat că la anul vom avea mari probleme în ceea ce priveşte
asigurarea seminţei certificate. A considerat că în câţiva ani vom fi
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nevoiţi să aducem material biologic din afară. A propus amânarea
dezbaterii, pentru a clarifica toate aspectele legate de acest domeniu.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea Propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante.
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 21 de voturi pentru respingere şi 4 voturi împotriva
respingerii.
În continuare, domnul deputat dr.Valeriu Tabără a propus
membrilor comisiei menţinerea raportului de respingere asupra
Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea
pomiculturii nr.348/2003 (Pl.x 638/2007), transmis cu adresa
nr.24/484/12.10.2007.
Propunerea a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
Adrian Emanuil Semcu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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