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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25 şi 27 iunie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25
şi 27 iunie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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; raport comun
cu Comisia pentru administrare publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 391/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de
date pentru acestea (sesizare în fond; Pl.x 476/2007).
3. 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).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie
de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti
la 26 mai 2004 (avizare; PL.x 492/2007).
Lucrările şedinţei din data de 25 iunie 2007 au început la ora
00
15 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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; raport comun
cu Comisia pentru administrare publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 391/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de
date pentru acestea (sesizare în fond; Pl.x 476/2007).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la 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
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al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Braşov, judeţul Braşov (sesizare în fond; PL.x
391/2007).
Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că
solicitarea vine din partea Consiliului local al municipiului Braşov şi
se referă la transmiterea parţială a terenului, aflat în municipiul
Braşov, 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.
A apreciat că proiectul este de utilitate publică locală, datorită
impactului pozitiv de ordin social şi economic.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor, Proiectul 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 a fost
supus aprobării.
Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 3
voturi împotrivă şi 1 abţinere.
În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza Propunerii
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi
constituirea unei baze de date pentru acestea (sesizare în fond; Pl.x
476/2007).
Domnul deputat Szekely Csaba Levente a prezentat expunerea
de motive, arătând că propunerea legislativă are ca obiect
modificarea Legii zootehniei nr.72/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi completarea Legii calului
nr.389/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Au urmat dezbateri generale.
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Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că în
Uniunea Europeană sunt peste 2000 de pagini de reglementări numai
pentru cabaline. În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană,
cabalinele nu mai sunt animale de povară şi problemele sunt
judecate din altă perspectivă.
Proiectul de lege îşi propune să reorganizeze, prin prevederile
art.5, Autoritatea Hipică Naţională pentru identificarea, înregistrarea
şi monitorizarea cabalinelor de rasă, precum şi pentru
implementarea programului naţional de ameliorare a cabalinelor din
marea creştere. După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea
proiectului de lege. Toate articolele au fost votate în unanimitate. În
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 iunie 2007,
după încheierea lucrărilor din plenul Camerei Deputaţilor. Ordinea
de zi aprobată a fost următoarea:
1. 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).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie
de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti
la 26 mai 2004 (avizare; PL.x 492/2007).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
S-a trecut la 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).
Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de iniţiator, a
prezentat expunerea de motive, precizând că, prin prevederile art.9
din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani şi care au avut
în proprietate mai mult de 10 ha sunt defavorizate faţă de persoanele
fizice care au avut sub 10 ha.
Persoanele fizice de peste 62 de ani care deţin suprafeţe de
peste 10 ha, la fel ca şi celelalte persoane care beneficiază de renta
viageră, nu mai au puterea fizică de a forma ferme şi a lucra
terenurile pe care le moştenesc.
A arătat că persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani, care
deţin suprafeţe de peste 10 ha, sunt îndreptăţite să primească o rentă
viageră pentru suprafeţele vândute sau arendate de până la 20 ha.
Astfel, prin această modificare, legea sus menţionată îşi poate
atinge scopul pentru care a fost iniţiată şi anume, concentrarea şi
cultivarea terenurilor agricole.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a precizat că este
împotriva acordării de rentă viageră celor care vând în aceste
condiţii. A prezentat situaţia din Austria, unde există un pachet de
legi în acest sens, dar prin care se urmăreşte constituirea de
exploataţii agricole.
Dacă s-ar aproba prevederile din proiectul analizat ar însemna
să vindem terenurile fără discernîmânt. Cele 20 ha să le legăm de
formarea de exploataţii agricole.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că
Guvernul nu este de acord cu prevederile din această iniţiativă.
Persoanele care deţin o suprafaţă de 20 ha îndeplinesc condiţii
minime pentru alcătuirea unei ferme, nefiind necesară constituirea
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rentei viagere în acest caz. În acest moment nici fondurile necesare
pentru aceste rente nu sunt asigurate.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei
pentru o şedinţă viitoare, pentru a se analiza cu atenţie implicaţiile
aplicării în practică a prevederilor cuprinse în această iniţiativă.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de
asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în
calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu,
privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 (avizare; PL.x
492/2007).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz
favorabil.
Propunerea a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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