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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 aprilie  2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 28, 29 şi 30 aprilie 2009, 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 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară  (raport suplimentar; Pl.x 671/2006). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 719/2007)  



Lucrările şedinţei din data de 28 aprilie 2009  au început la 
ora 1400 şi au avut 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 169/1997 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară  
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 71/ 2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară  (raport suplimentar; Pl.x 671/2006). 
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Stelian Caramitru – secretar general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihail Păun – şef birou legislaţie, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 

dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la 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 169/1997 (Pl.x 340/2008). 

Domnul deputat Ioan Oltean, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege, a prezentat expunerea de motive, precizând că 
în judeţul Bistriţa Năsăud s-a confruntat cu mai multe cazuri în 
care reprezentanţi ai proprietarilor de păduri aflate în proprietate 
comună au solicitat modificarea legislaţiei în domeniu, în sensul 
facilitării vânzării proprietăţilor aflate în forme asociative. 
Domnia sa a considerat că trebuie formulat un amendament în 
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sensul că formele asociative să aibă posibilitatea înstrăinării, cu 
drept de preempţiune în favoarea statului român.  

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că 
în aceste cazuri există un impediment în faptul că proprietatea 
individuală, a fiecăruia, nu poate fi delimitată şi că la precedenta 
analiză a solicitat să fie invitaţi şi reprezentanţi ai proprietarilor de 
păduri aflate în forme asociative. A cerut amânarea, pentru 
realizarea şi acestei cerinţe.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 

legislative privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Medicină Veterinară  (Pl.x 71/ 2007). 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, în 
calitate de iniţiator al proiectului de lege, a prezentat expunerea de 
motive, arătând că a lucrat la elaborarea acestui proiect de lege 
pornind de la importanţa socială a profesiei de medic veterinar şi 
de la realitatea că în multe domenii, în funcţie de profilul 
profesional, astfel de academii de ştiinţe funcţionează deja. 
Proiectul de lege reprezintă voinţa unor deputaţi dintr-un larg 
spectru politic şi el îngemănează dorinţa medicilor veterinari de a 
îmbunătăţi calitatea activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a apreciat iniţiativa, dar a 
apreciat că momentul nu prea este favorabil unei astfel de 
construcţii instituţionale, care are nevoie şi de finanţare pentru a 
funcţiona. A propus ca înfiinţarea unei astfel de academii să fie 
amânată pentru anul viitor, să se clarifice chestiunile legate de 
structura şi numărul de posturi, pentru o dimensionare 
corespunzătoare şi a costurilor de înfiinţare şi funcţionare.  

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost aprobată.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară  (Pl.x 671/2006). 

Domnul deputat Mircia Giurgiu, iniţiator al proiectului de 
lege a prezentat expunerea de motive. Domnul deputat dr. 
Kelemen Atilla Béla Ladislau a afirmat că prin proiectul de lege 
se corectează o greşeală, pentru că, în vederea aplicării în mod 
unitar, legea privind vânzarea bunurilor imobile ce reprezintă 
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sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, atât construcţiile cât 
şi terenurile aferente se solicită modificarea Anexei la Legea 
nr.111/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 390/9 mai 2005 referitor la judeţul Cluj. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut să se trimită o 
adresă prin care să se primească datele necesare pentru 
clarificarea tuturor situaţiilor.  

A considerat că toate direcţiile sanitar-veterinare trebuie să 
aibă o situaţie foarte clară a patrimoniului.  

Domnul deputat Marian Avram a precizat că patrimoniul 
ANSVSA nu trebuie confundat cu cel al ADS  şi a cerut 
clarificarea rapidă a acestor aspecte.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai Banu, 
Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Ion Tabugan, Constantin 
Chirilă care au arătat că problemele legate de patrimoniu trebuie 
clarificate pentru a se putea crea condiţii favorabile de desfăşurare 
a activităţilor sanitar-veterinare.  

S-a hotărât amânarea dezbaterilor şi un termen de 2 
săptămâni în care ANSVSA să transmită o situaţie clară în 
legătură cu patrimoniul existent la această dată.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 aprilie 
2009, începând cu ora 1000. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 719/2007). 

Dezbaterile s-au desfăşurat la sediul Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni. 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Cristian Hera -  preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- domnul Gheorghe Sin – secretar general, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
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- domnul Nicolae Ştefan – vicepreşedinte, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihail Coman – director general, Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Domnul Gheorghe Sin, secretar general al A.S.A.S. a 
prezentat structura instituţiei pe care o reprezintă, activitatea 
desfăşurată şi rezultatele în activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Domnul Mihail Coman, director general al I.C.D.P. a 
prezentat, pe teren, rezultatele activităţii de cercetare, precum şi 
problemele generate de lipsa fondurilor necesare desfăşurării 
programelor de cercetare.  

Domnia sa a precizat că tematica de cercetare pentru 
perioada 2007-2013 se referă la cunoaşterea mecanismelor 
genetice şi a rolului acestora cu privire la producţia, calitatea 
fructelor şi rezistenţa plantelor pomicole la unii factori biotici şi 
abiotici. De asemenea, specialiştii I.C.D.P. au în programele de 
cercetare crearea de soiuri noi cu fructe de calitate şi rezistenţă 
genetică la factorii biotici şi abiotici, conservarea şi evaluarea 
resurselor genetice în colecţii „ex situ” şi, eventual „in situ”, 
crearea de portaltoi cu adaptabilitate ridicată, zonarea soiurilor 
nou create şi introduse pentru îmbunătăţirea şi completarea 
sortimentelor pe specii. 

Domnia sa a cerut sprijin pentru rezolvarea problemelor 
legate de finanţarea de la buget, pentru că resursele financiare 
obţinute de cercetate din domeniul pomiculturii au scăzut 
continuu, de la 70% din necesar, cât erau asigurate în anul 1995, 
la 20% în 2003 şi 53% în anul 2008. 

În anul 2009 s-a înregistrat cea mai severă reducere a 
fondurilor alocate de la bugetul MECI cercetării pomicole. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a menţionat că vizita pe 
care membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice au făcut-o la I.C.D.P. este expresia 
preocupărilor tuturor deputaţilor pentru cunoaşterea realităţii din 
cercetarea agricolă românească şi pentru dezbaterea periodică, la 
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faţa locului, a aspectelor legate atât de îmbunătăţirea activităţii cât 
şi de eforturile pentru alinierea la tendinţele mondiale în domeniu, 
dar şi de aspectele legate de cadrul legislativ care să stimuleze 
procesul de cercetare dezvoltare.  

Domnia sa a afirmat că chiar tematica proiectului de lege pe 
care comisia l-a ales pentru dezbaterea de pe ordinea de zi  
reflectă preocuparea pentru înscrierea în realităţile ştiinţifice şi 
tehnologice şi a arătat că, împreună cu organismele instituţionale 
în domeniu, va căuta să influenţeze înscrierea agriculturii 
româneşti pe coordonatele unei agriculturi moderne, eficiente,  
receptivă la provocările ştiinţei şi tehnologiilor moderne. 

Au urmat dezbateri pe articole la Proiectul  de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 aprilie 
2009, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 719/2007). 

 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de 

stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
Au continuat dezbaterile pe articole la Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic. 

 
 Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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