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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28 şi  29 noiembrie 2007 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 
28 şi 29 noiembrie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu (avizare; PL.x 694/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de 
tractoare (avizare; PL.x 782/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 
(sesizare în fond; PL.x 767/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 27 noiembrie 2007, au început la 
ora 1400  şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu (avizare; PL.x 694/2007). 

 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 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, 
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motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian 
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat 
domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu (PL.x 694/2007). 

În calitate de raportor, domnul deputat Ioan Munteanu a arătat 
că prezentul proiect de act normativ are ca scop modificarea lit.a) a 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 în sensul 
includerii în componenţa Comitetului de avizare a încă unui 
reprezentant din partea autorităţii publice pentru protecţia mediului, 
modificarea lit.d) a aceluiaşi articol, în sensul includerii 
reprezentanţilor autorităţilor publice centrale nou create, urmare a 
unor măsuri de comasare, divizare sau altor forme de reorganizare, 
conform Hotărârii Parlamentului nr.19/2007 pentru modificarea 
structurii şi componenţei Guvernului şi Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi 
abrogarea lit.e) a art.5.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
un aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 noiembrie 
2007, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
instituirea Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului naţional de tractoare (avizare; PL.x 
782/2007). 

2.  
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 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 
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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 domnul deputat dr. Adrian 
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei. A participat ca invitat 
domnul Töke István, secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de 
tractoare (PL.x 782/2007). 

Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege, arătând că, având în vedere necesitatea 
diminuării poluării aerului datorită emisiilor de gaze de eşapament 
de la tractoare, încadrării emisiilor în valorile admise la nivel 
european pentru aerul ambiental, a respectării angajamentelor 
asumate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, a 
prevenirii introducerii pe piaţă a tractoarelor uzate cu termen de 
utilizare depăşit, precum şi pentru reducerea semnificativă a 
cheltuielilor de exploatare în efectuarea lucrărilor agricole, prin 
acest proiect de lege, se instituie Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului naţional de tractoare.  

Prin Program se creează posibilitatea persoanelor fizice şi 
juridice de a achiziţiona tractoare noi, performante, menite să 
contribuie la creşterea productivităţii în agricultură.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

Propunerea  a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 29 noiembrie 

2007, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 
(sesizare în fond; PL.x 767/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei: Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, 
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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 domnul deputat dr. Adrian 
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei. A participat ca invitat 
domnul Töke István, secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 
(PL.x 767/2007). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  
 
 

Vicepreşedinte,     Secretar, 
Adrian Emanuil Semcu     Vasile Mocanu   
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