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 PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 
şi 15 mai 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (avizare; PL.x 375/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (avizare; PL.x 
382/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea 
nr.564/2004 (avizare; PL.x 380/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război (avizare; PL.x 376/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.36 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 nr.169/1997 (raport suplimentar; PL.x 
152/2007). 
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Şedinţa din data de 14 mai 2007 a început la ora 1600 şi a fost 
condusă de domnul deputat Adrian Emanuil Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei.  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
domnul deputat dr. Valeriu Tabără şi domnul deputat Mircia 
Giurgiu, aflaţi în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de 
lege:            

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (avizare; PL.x 375/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (avizare; PL.x 
382/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea 
nr.564/2004 (avizare; PL.x 380/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război (avizare; PL.x 376/2007). 

Proiectele de lege au fost avizate favorabil, în unanimitate, cu 
excepţia Proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" (PL.x 382/2007) care a primit aviz favorabil cu 
majoritatea voturilor exprimate. S-a înregistrat 1 abţinere. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 mai 2007, 

începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.36 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 
nr.169/1997 (raport suplimentar; PL.x 152/2007). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără şi domnul 
deputat Mircia Giurgiu, aflaţi în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.36 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 nr.169/1997 (PL.x 152/2007). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor din 
partea comisiei, a informat membrii comisiei că raportul asupra 
acestui proiect de lege a fost retrimis către comisie pentru 
reexaminare. Au urmat dezbateri. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul suplimentar întocmit de comisie. Toate 
articolele au fost votate în majoritate. S-au înregistrat 2 voturi 
împotrivă. 
 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  
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