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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  10, 11 şi 12 noiembrie 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie 2009, având următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; PL.x 
536/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (aviz; PL.x 398/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 
privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (aviz; PL.x 
494/2009). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii proprietarilor 
în cartea funciară (aviz; Pl.x 558/2009). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea  art.284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal al României (aviz; PL.x 576/2009).  
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Lucrările din data de 10 noiembrie 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; PL.x 
536/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (aviz; PL.x 398/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 
privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (aviz; PL.x 
494/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Giugea – secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Danuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 

privind accesibilizarea fondului forestier naţional (PL.x 
536/2009). 

Despre prevederile din proiectul de lege au luat cuvântul 
domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Vasile Ştefan Beres, Mihai 
Banu, Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Bela Ladislau care au cerut 
amânarea analizei şi au cerut ca la viitoarea dezbatere să fie 
invitaţi şi reprezentanţi ai proprietarilor particulari de păduri.  

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a 
fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (PL.x 
398/2009). 

Proiectul de lege a fost trimis pentru avizare în comisia 
pentru agricultură. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
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acordarea unui aviz favorabil. Propunerea de avizare favorabilă a 
fost aprobată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca analiza 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea 
controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
(PL.x 494/2009) să fie amânată pentru şedinţa de săptămâna 
viitoare a comisiei.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 noiembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii proprietarilor 
în cartea funciară (aviz; Pl.x 558/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

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

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

Tabără, preşedintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 

privind măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii 
proprietarilor în cartea funciară (Pl.x 558/2009). 

După terminarea dezbaterilor, s-a propus acordarea unui 
aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a hotărât ca dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (PL.x 
549/2009) să fie analizat în şedinţa de săptămâna viitoare a 
comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 noiembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea  art.284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal al României (aviz; PL.x 576/2009).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
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Ca invitat a participat domnul Nicolae Giugea, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea  art.284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal al României (PL.x 576/2009).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui 
aviz favorabil pentru Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea  art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
al României. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
 

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