
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                    Bucureşti, 29.01.2007 
                    Nr. 24/12 

 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 22, 23, 24 şi 25 ianuarie 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 

desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23, 24 şi 25 ianuarie 2007, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A.- avizare – PLx 960/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - avizare – 
PLx 961/2006; 

3.  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor calamitate – 
sesizare în fond – Plx 627/2005; 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară – 
sesizare în fond – PLx 844/2006. 

Lucrările şedinţei din data de 22 ianuarie 2007 au început la ora 930 şi au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A.- avizare – PLx 960/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

După finalizarea dezbaterilor, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională 
Îmbunătăţiri Funciare -S.A., a primit aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 ianuarie 2007, începând cu ora 930, 
având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
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privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - avizare – 
PLx 961/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al Comisiei. 

După finalizarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural s-a 
propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 ianuarie 2007, începând cu ora 930. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

-  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor calamitate – 
sesizare în fond – Plx 627/2005. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru protecţia zonelor 
calamitate - Plx 627/2005. 

După  finalizarea dezbaterilor s-a propus spre aprobare forma raportului suplimentar 
care să fie înaintat spre dezbatere plenului Camerei Deputaţilor. Raportul suplimentar a fost 
aprobat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 15 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 ianuarie 2007, începând cu ora 930, 
având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară – 
sesizare în fond – PLx 844/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al Comisiei. 

S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate într-o şedinţă viitoare, pentru a se analiza mai 
multe aspecte legate de implicaţiile reorganizării activităţii de protecţie a plantelor şi 
carantină fitosanitară. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 
 

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Dr. Valeriu TABĂRĂ     Dragoş DUMITRIU  

 


