
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice 

                     Bucureşti,  06.12.2010 
                     Nr. 24/817 

 
 

PROCES-VERBAL  
al şedinţei Comisiei din ziua 30 noiembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 30 
noiembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de 
la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 539/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa 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 645/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi 
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al 
judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
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vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ" 
(raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,  tineret şi sport; 
PL.x 638/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 
546/2010). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Ştefan 
Dan Motreanu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marin Anton – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Mihai Nicolescu -  vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- doamna Tatiana Preda – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Alexandru Rădulescu – şef serviciu, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Gâţ – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi 
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al 
judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ" (PL.x 
638/2010). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege şi a precizat că alegerea 
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terenului în suprafaţă de 4 ha, situat pe raza comunei Cordun din 
judeţul Neamţ, la limita administrativă cu municipiul Roman, a fost 
impusă de următoarele aspecte: 

- potrivit datelor statistice, spre deosebire de alte judeţe, gradul 
de suportabilitate al populaţiei din judeţul Neamţ este foarte scăzut, 
ceea ce a impus reducerea la maxim a cheltuielilor din cadrul 
proiectului, pentru ca indicatorii acestuia să se încadreze în limitele 
admisibile, iar proiectul să fie acceptat la finanţare. Din acest motiv 
s-a renunţat la cel de-al doilea depozit care trebuia realizat la Roman, 
în judeţul Neamţ, acesta fiind înlocuit de o staţie de transfer şi o staţie 
de sortare; 

- din aceleaşi considerente, se impune şi reducerea distanţelor 
de transport, ceea ce a determinat alegerea amplasamentului pentru 
infrastructura care va deservi zona Roman, în municipiul Roman sau 
în imediata apropiere a acestuia, deoarece principalul generator de 
deşeuri din zonă este municipiul Roman; 

- terenurile aflate în proprietatea municipiului Roman sunt 
situate pe malul râurilor Siret şi Moldova, deci nu pot fi utilizate 
pentru construire datorită existenţei pericolului de inundare şi 
situarea stratului freatic la mică adâncime (1-2 m). Cumpărarea unui 
teren de pe piaţa privată este foarte greu de realizat deoarece 
proprietăţile sunt foarte mici şi nu sunt realizate dezbaterile 
succesorale, iar mulţi dintre moştenitori sunt plecaţi la muncă în ţări 
europene.  

În această situaţie, a fost ales ca soluţie de amplasament 
singurul teren din zonă care corespunde condiţiilor tehnice impuse de 
normativele tehnice în vigoare, respectiv terenul în suprafaţă de 4 ha 
situat pe raza comunei Cordun, la limita administrativă cu municipiul 
Roman, teren aparţinând domeniului public al statului, în 
administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi 
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman.  

Prin urmare, schimbarea amplasamentului de la Cordun ar 
conduce la mărirea distanţelor de transport şi costuri ale 
infrastructurii din proiect mai mari decât gradul de suportabilitate al 
populaţiei. Acest fapt ar determina respingerea proiectului de la 
finanţare. Valoarea proiectului este de 39.737.172 euro, din care 
suma de 24.290.000 euro este nerambursabilă. 
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Pentru a fi realizată staţia de transfer şi sortare din cadrul 
proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul 
Neamţ”, este necesar ca terenul sus menţionat să fie trecut din 
domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare 
şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr 
Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ. În acest sens, Consiliul Judeţean neamţ a 
adoptat Hotărârea nr.78/23.04.2010. 

Terenul în suprafaţă de 4 ha nu face obiectul unor cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, 
depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 
funciar, respectiv celor care reglementează regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini şi nu face 
obiectul vreunui litigiu.  

Domnul deputat Stelian Fuia a menţionat că staţiunea de 
cercetare este prevăzută a fi transformată în societate comercială şi 
transferul de teren se poate face mai uşor. 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS a menţionat, de 
asemenea, că unitatea menţionată va fi transformată în societate 
comercială şi atunci dispar o seamă de condiţionalităţi, iar în cadrul 
ASAS se va face o altă evaluare, cu toate că ASAS şi-a dat deja 
avizul. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi şi-a exprimat dezacordul în 
legătură cu preluarea unor terenuri de la unităţile de cercetare pentru 
alte activităţi şi a precizat că se va abţine la votul în comisie. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a susţinut că în municipiul 
Roman nu există alte zone din care să fie preluate terenuri şi a afirmat 
că această investiţie trebuie realizată.  

S-a supus votului Proiectul de Lege privind transmiterea unui 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de 
Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor 
staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ". 

Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 23 de voturi pentru şi 1 abţinere.  
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În continuare s-a hotărât amânarea, pentru şedinţa viitoare, a 
analizei Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea 
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL.x 329/2010), Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL.x 539/2010), 
Propunerii legislative pentru modificarea părţii introductive a alin.(5) 
al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic (Pl.x 645/2010) şi Propunerii 
legislative pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind 
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 
(Pl.x 546/2010). 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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