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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13 şi 14 decembrie 2005 

  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 şi 14 decembrie 2005 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.289/2002  privind perdelele forestiere de protecţie –  (sesizare în fond,  P l- x 
578/ 2005); 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind extinderea reţelei 
pieţelor de gros – (sesizare în fond, Pl-x 577/  2005); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă – (sesizare în 
fond, PL.X 556/2005); 
 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţa 
Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală – (sesizare în fond, PL.X 555/ 2005); 
 5. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind 
administrarea pădurilor din România – (sesizare în fond, PL.X 601/ 2005); 
 6. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile 
ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare –   (sesizare  în fond, PL.X 
602/ 2005). 
 Lucrările comisiei din ziua de 13 decembrie 2005 au început la orele 1400, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.289/2002  privind perdelele forestiere de protecţie –  (sesizare în fond,  P l- x 
578/ 2005); 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind extinderea reţelei 
pieţelor de gros – (sesizare în fond, Pl-x 577/  2005). 
 Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte al 
comisiei. 

George
Original



Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob - director în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

Din partea iniţiatorilor expunerea de motive a fost prezentată de domnul 
deputat Ion Dumitru, care a arătat că propunerea legislativă introduce acordarea unor 
elemente compensatorii pentru deţinătorii de terenuri agricole şi anume: 

- pentru proprietarii de terenuri agricole preluate prin concesionare să nu se 
mai perceapă redevenţa corespunzătoare terenului pe care se înfiinţează perdelele 
forestiere de protecţie; 

- pentru proprietarii de terenuri agricole pe a căror suprafeţe se amplasează 
perdele forestiere de protecţie se propune acordarea unor despăgubiri echivalente cu  
valoarea medie a recoltelor agricole care s-ar fi obţinut pe suprafeţele efectiv 
ocupate cu perdele forestiere de protecţie. 

Domnul Dănuţ Iacob, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a comunicat punctul de vedere al Guvernului: propunerea 
legislativă este luată în considerare şi va fi inclusă în noul Cod Silvic. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a subliniat importanţa promovării acestei 
iniţiative legislative, concomitent cu o monitorizare foarte exactă a suprafeţelor de 
teren care trec din circuitul agricol în cel forestier. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la votarea iniţiativei legislative.  
Cu 14 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă iniţiativa legislativă a fost respinsă. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 

extinderea reţelei pieţelor de gros.  
În absenţa iniţiatorilor membrii comisiei au trecut la dezbaterea propunerii 

legislative. 
Domnul deputat Liviu Timar a precizat că nici cele 6 centre zonale existente 

în prezent şi finanţate din fonduri externe nu funcţionează. 
Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 decembrie 2005, începând cu 

orele 1000,  având  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă – (sesizare în 
fond, PL.X 556/2005); 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţa 
Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală – (sesizare în fond, PL.X 555/ 2005); 
 3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind 
administrarea pădurilor din România – (sesizare în fond, PL.X 601/ 2005); 
 4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile 
ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare –   (sesizare  în fond, PL.X 
602/ 2005). 
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Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Constantin Lupescu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Borşan, director Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 

vicepreşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei  Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă. 
Domnul director Viorel Borşan a prezentat punctul de vedere al Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care este de susţinere a Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 ministerul însuşindu-şi şi amendamentele propuse de Senat.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza pe articole a textului legii.  
Pe articole rezultatul votului a fost următorul: art.1÷art.19 - 14 voturi pentru 

şi 9 împotrivă. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de 

lege. 
În privinţa celui de al doilea punct de pe ordinea de zi reprezentantul  

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a solicitat amânarea pentru 
o şedinţă viitoare a proiectului de lege. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind 
administrarea pădurilor din România.  

Domnul deputat Ion Dumitru a arătat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2005 vine cu o nuanţă anticipativă a Codului Silvic – Fond forestier. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza pe articole a textului legii.  
Pe articole rezultatul votului a fost următorul: art.1÷art.18 – 14 voturi pentru 

şi 9 împotrivă.. 
Amendamentele admise şi respinse se regăsesc în raportul întocmit la acest 

proiect de lege. 
Ultimul proiect analizat în şedinţa comisiei din 14.12.2005 a fost dezbaterea 

în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a 
suspiciunii influenţei aviare. 

Domnul dr. Constantin Lupescu – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat Comisiei 
ameninţarea care o reprezentă pentru sănătatea publică extinderea influenţei aviare, 
precum şi măsurile care au fost luate până în prezent pentru limitarea extinderii 
acestei boli. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza pe articole a textului legii.  
Pe articole rezultatul votului a fost următorul: art.1÷art.5 – 14 voturi pentru şi 

9 voturi împotrivă.  
La finalul şedinţei au luat cuvântul domnii deputaţi: Ioan Munteanu, Ioan 

Hoban şi Marian Hoinaru care au solicitat în mod expres prezenţa la lucrările 
comisiei a secretarilor de stat în a căror competenţă intră proiectele de lege aflate pe 
ordinea de zi.  Această propunere a fost votată în unanimitate.  

 
 
 

          Vicepreşedinte,                                       Secretar,    

 Adrian SEMCU                                     Dumitru PUZDREA  
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