PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 25.06.2007
Nr. 24/339

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19,
20 şi 21 iunie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor (sesizare în fond; PL.x 312/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public
al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Braşov, judeţul Braşov (sesizare în fond; PL.x
391/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind
administrarea pădurilor din România (sesizare în fond; PL.x
423/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 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 (sesizare în

fond; raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
Pl.x 568/2006).
5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (avizare; PL.x 409/2007).
6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal (avizare; Pl.x 416/2007).
7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare privind codul fiscal (avizare; Pl.x 419/2007).
8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007).
9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(sesizare în fond; Pl.x 428/2007).
Lucrările şedinţei din data de 19 iunie 2007 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor (sesizare în fond; PL.x 312/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2007 privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public
al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Braşov, judeţul Braşov (sesizare în fond; PL.x
391/2007).
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3. Alegerea unui secretar al biroului comisiei.
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. Au participat ca invitaţi:
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Petre Nicolae – şef serviciu, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Blenesi Dima Attila – director, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Adrian Stan – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor
Statului;
- domnul Csutak Nagy Laszlo - vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Claudiu Piţoiu – consilier, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor (sesizare în fond; PL.x 312/2007).
Domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa alimentelor a
prezentat expunerea de motive, precizând că prin această iniţiativă
legislativă se propune completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a adresat o întrebare
reprezentantului ANSVSA, rugându-l să precizeze dacă în România
a fost sau nu gripă aviară, pentru că în ultima vreme s-au vehiculat o
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seamă de informaţii potrivit cărora datele despre existenţa gripei
aviare ar fi fost infirmate.
Domnul Csutak Nagy Laszlo – a răspuns că datele privind
existenţa gripei aviare au fost confirmate atât de analizele efectuate
în România, cât şi de analizele finalizate la laboratoarele specializate
din Marea Britanie.
Nu se pune problema dubiilor în ceea ce priveşte manifestarea
acestei epizootii în România în perioada luată în discuţie.
Domnul deputat Ioan Stan – a sesizat unele neconcordanţe
între cererile iniţiatorilor şi poziţia exprimată de Guvern, care nu
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în forma prezentată.
După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la analiza pe articole
şi la votarea iniţiativei legislative.
Articolul unic a fost votat în unanimitate, în forma prezentată
de Senat.
În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,
în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea
Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov (sesizare în
fond; PL.x 391/2007).
Domnul deputat Vasile Mocanu – a precizat că proiectul de
lege a mai fost pe ordinea de zi a comisiei şi amânarea dezbaterii s-a
datorat necorelărilor cu privire la modalitatea de transmitere din
domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului
Braşov a unor imobile necesare pentru realizarea obiectivului
propus. A cerut retrimiterea la Guvern a acestui act normativ pentru
corelarea elementelor.
După dezbateri s-a propus amânarea analizei. Propunerea a
fost aprobată în unanimitate.
În continuare, preşedintele de şedinţă domnul deputat Adrian
Emanuil Semcu a informat că membrii comisiei trebuie să aleagă un
nou secretar al biroului comisiei, deoarece domnul deputat Dragoş
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Petre Dumitriu care a îndeplinit această funcţie ca reprezentant al
PRM şi-a anunţat demisia din acest partid, în locul acestuia fiind
desemnat domnul deputat Adrian Moisoiu, membru al Grupului
Parlamentar PRM din Camera Deputaţilor.
Supusă la vot, propunerea ca domnul deputat Adrian Moisoiu
să ocupe funcţia de secretar al biroului Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost votată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 iunie 2007,
începând cu ora 143o. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind
administrarea pădurilor din România (sesizare în fond; PL.x
423/2007).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (avizare; PL.x 409/2007).
3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal (avizare; Pl.x 416/2007).
4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare privind codul fiscal (avizare; Pl.x 419/2007).
5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(sesizare în fond; Pl.x 428/2007).
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7. Întâlnire cu delegaţia Ministerului Agriculturii din
Republica Cehă.
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru
modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România (PL.x
423/2007).
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a prezentat
expunerea de motive.
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole.
Articolul unic a fost aprobat în unanimitate, în forma aprobată de
Senat.
În continuare s-au luat în dezbaterea şi analiză Proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea art.258 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 409/2007), Propunerea
legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl.x 416/2007), Propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu
modificările şi completările ulterioare privind codul fiscal (Pl.x
419/2007) şi Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 al
Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind
reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente (Pl.x 453/2007).
După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât
amânarea pentru o şedinţă viitoare a acordării unui aviz necesar în
comisiile care vor analiza pe fond aceste proiecte de legi.
De asemenea, comisia a amânat pentru şedinţa din săptămâna
2-7 iulie dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole
comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(Pl.x 428/2007).
În continuarea şedinţei, comisia s-a întâlnit cu o delegaţie a
Ministerului Agriculturii din Republica Cehă, condusă de domnul
Petr Gandalovic, ministru al agriculturii.
În timpul întâlnirii s-a realizat un util schimb de experienţă în
legătură cu problematica agriculturii din cele două ţări în procesul
integrării acestui domeniu în agricultura europeană, punându-se
accentul pe aspectele legate de eficienţă, pe libera concurenţă şi pe
adaptarea sectorului agricol la provocările lumii actuale, la utilizarea
noilor tehnologii şi la cerinţele unei producţii corespunzătoare
cantitativ şi calitativ. Un interes aparte s-a acordat orientării
producţiei agricole spre culturile care pot contribui la diversificarea
producţiei de biocombustibili şi, în general, la diversificarea ofertei
de produse.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 iunie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 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 (sesizare în
fond; raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
Pl.x 568/2006).
2. Dezbaterea şi analiza raportului la cererea de reexaminare
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr,
produse zaharoase şi alte produse agroalimentare (PL.x 168/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
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Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale domnul Töke István, secretar de stat şi domnul
Daniel Matievschi, consilier.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006
privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte
produse agroalimentare (PL.x 168/2007).
Proiectul de lege a fost transmis spre reexaminare, întrucât
termenul de 31 mai 2007 prevăzut în proiectul de lege a expirat la
data trimiterii spre promulgare şi se impunea stabilirea unui nou
termen.
Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat
amendamente. Amendamentele se regăsesc în raportul întocmit de
comisie.
Raportul de cerere de reexaminare a fost votat în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 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
568/2006).
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a prezentat
punctul de vedere al Guvernului.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor, membri
comisiei au hotărât, cu majoritate, menţinerea raportului anterior.
S-au înregistrat 22 de voturi pentru respingere şi 4 voturi
împotrivă.
PREŞEDINTE,
Adrian Emanuil Semcu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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