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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 17 septembrie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 17
septembrie 2008, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x
340/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea unor
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de
Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul
public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu (raport comun cu Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 343/2008).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
alin.(1) şi (2) ale art.15 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004
(raport; Pl.x 399/2008).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea art.9 alin.(3) din Legea nr.1/2000, actualizată, pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi; PL.x 408/2008).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (raport; Pl.x
425/2008).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind obligativitatea
achiziţionării brazilor de crăciun în ghiveci (raport; Pl.x 426/2008).

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte
normative din domeniul fitosanitar (raport suplimentar; PL.x 646/2007).
Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au
fost conduse de domnul deputat Nicolae Popa, vicepreşedinte al comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Blenesi-Dima Attila – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Radu Timofte – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dorin Zaharescu – consilier superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(1) şi (2) ale art.15 din Legea cooperaţiei agricole
nr.566/2004 (Pl.x 399/2008).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de
respingere a fost aprobată cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.9 alin.(3) din Legea nr.1/2000, actualizată,
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL.x 408/2008).
Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că prevederile din prezentul
proiect de lege au fost clarificate în şedinţa anterioară a comisiei, când au
fost analizate prevederile din legea cercetării, iar această propunere ar
trebui respinsă. S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost
votată cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea
pomiculturii nr.348/2003 (Pl.x 425/2008).
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de
respingere a fost votată cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotriva
respingerii.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi
abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (PL.x 646/2007).
Doamna Elena Leaotă, director în M.A.D.R. a făcut unele
clarificări, precizând că ordonanţa are ca obiect reglementarea
comercializării produselor de protecţie a plantelor, precum şi modificarea
şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.
Prin proiect se propune şi abrogarea Legii nr. 5/1982 privind
protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
aprobarea proiectului de lege. Toate articolele au fost aprobate în
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
În continuarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca analiza
Propunerii legislative pentru completarea articolului 28 din Legea
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 340/2008), a Propunerii
legislative privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi
din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie,
judeţul Sibiu
(Pl.x 343/2008) şi a Propunerii legislative privind
obligativitatea achiziţionării brazilor de crăciun în ghiveci
(Pl.x
426/2008) să fie amânată pentru şedinţele viitoare ale comisiei.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

