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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16,
17 şi 18 octombrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind
transmiterea unei suprafeţe de 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 judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov
- Ghimbav (sesizare pe fond; PL.x 537/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii fondului funciar (sesizare în fond; Pl.x 490/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
retrocedarea terenurilor cultelor religioase (sesizare în fond; raport
comun cu Comisia pentru drepturile omului; Pl.x 543/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea
unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în
administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în scopul
construirii unui campus universitar (sesizare în fond; raport comun

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x
635/2007).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea
şi completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 (sesizare în
fond; PL.x 634/2007).
În ziua de 16 octombrie 2007, ora 1045 membri ai Comisiei
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice s-au întâlnit cu delegaţia Comisiei pentru agricultură şi
silvicultură din Parlamentul Republicii Finlanda, aflată în vizită în
ţara noastră. Din delegaţia Comisiei pentru agricultură şi silvicultură
din Parlamentul Republicii Finlanda au făcut parte:
- domnul Jari Juhani LEPPÄ- preşedintele comisiei;
- domnul Lauri Risto Kalevi KÄHAKÖNEN – membru al
comisiei;
- doamna Anne Inkeri KALMARI – membră a comisiei;
- doamna Johanna Maria KARIMÄKI – membră a comisiei;
- domnul Esa Esko LAHTELA – membru al comisiei;
- domnul Pentti Juhani OINONEN – membru al comisiei;
- domnul Arto Olavi SATONEN – membru al comisiei;
- domnul Mats Johan NYLUND – membru al comisiei;
- domnul Ilkka Pekka Väinämö VILKUNA – membru al
comisiei;
- domnul Carl SELENIUS – secretarul comisiei.
În cadrul întâlnirii s-au stabilit domeniile în care România şi
Republica Finlanda pot avea abordări comune sau apropiate în mai
multe dosare de interes aflate pe agenda europeană, în special
aspectele legate de abordarea Uniunii Europene faţă de politica
agricolă comună şi protecţia mediului (gestionarea deşeurilor şi
purificarea apei).
Lucrările în şedinţă au început la ora 1400 şi au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului
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şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov
- Ghimbav (sesizare pe fond; PL.x 537/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea
unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în
administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în scopul
construirii unui campus universitar (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x
635/2007).
3. Întâlnire cu domnul Dacian Cioloş, noul ministru al
agriculturii.
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dumitru Miron – secretar de stat, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Adrian Emanuil
Semcu, preşedintele de şedinţă a prezentat graficul după care se va
dezbate în comisie proiectul de buget pentru anul 2008.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul
public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov,
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judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea
obiectivului Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav (PL.x
537/2007).
S-a stabilit ca dezbaterea pe marginea acestui proiect să fie
amânată pentru şedinţa din săptămâna următoare pentru a se
clarifica condiţiile de transfer a suprafeţelor de teren de la Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în
administrarea Consiliului Judeţean Braşov.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2007 privind
transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului,
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din
Suceava în scopul construirii unui campus universitar (PL.x
635/2007).
Domnul Dumitru Miron, secretar de stat în M.E.C.T. a
prezentat expunerea de motive, precizând că actul normativ se referă
la transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului,
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Suceava în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava în scopul construirii unui campus universitar.
În medie, Universitatea din Suceava dispune actualmente de
circa 2 m.p/student spaţii de învăţământ, faţă de un necesar impus de
standarde europene de circa 5 m.p./student.
Scopul noului act normativ constă în îmbunătăţirea condiţiilor
de desfăşurare a activităţilor Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că este împotriva
adoptării acestui proiect înaintea dezbaterii noii legi a cercetării. Se
iau cu prea multă uşurinţă terenuri care aparţin unităţilor de
cercetare pentru rezolvarea altor obiective, lăsându-i pe cercetători
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fără obiectul muncii. De la studenţi se încasează sume de bani
considerabile şi ar trebui ca o parte din aceşti bani să fie utilizaţi
pentru achiziţia de terenuri necesare noilor obiective de investiţii. Se
declară împotriva proiectului de lege.
Domnul deputat Ioan Stan – a arătat că dezvoltarea
campusului studenţesc de la Suceava este foarte necesară. Susţine
poziţia Guvernului cuprinsă în actul normativ aflat în analiză.
Domnul deputat Adrian Moisoiu – a arătat că este împotriva
preluării terenurilor de la cercetare şi cere ca să fie invitaţi la
comisie atât directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Suceava, cât şi preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, domnul Cristian Hera.
După finaliza dezbaterilor s-a trecut la votarea proiectului de
lege. Toate articolele, de la art.1 la art.3, precum şi anexa au fost
votate cu majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru, 2 voturi
împotrivă şi 2 abţineri.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au
înregistrat 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
După finalizarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege aflate
pe ordinea de zi, domnul Dacian Cioloş, Ministru al Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale a făcut o prezentare a obiectivelor pe care le are
de rezolvat în perioada imediat următoare, în calitate de ministru al
agriculturii.
Domnia sa a arătat că în noua calitate, de ministru al
agriculturii, va manifesta maximă deschidere în relaţia cu membrii
comisiei de agricultură, cu care doreşte să coopereze pentru
rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică procesul de
integrare în Uniunea Europeană.
Politica Agricolă comună a Uniunii Europene ne pune, în
acest moment, anumite bariere în politica agricolă internă. În acest
moment, trebuie făcut tot ceea ce este necesar pentru a evita
declanşarea clauzei de salvgardare pe agricultură, care poate genera
greutăţi dificil de depăşit, mai ales în ceea ce priveşte politica de
subvenţionare.
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Cei de la Comisia Europeană consideră că dacă responsabilii
români se vor concentra pe problemele apărute, în special pe cele de
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, acestea pot fi
rezolvate.
S-au adunat multe probleme care-şi aşteaptă rezolvarea şi a
apreciat că într-o lună nu se pot rezolva problemele acumulate întrun an.
În activitatea pe care a desfăşurat-o la M.A.D.R. din 2005 şi
până acum a avut tangenţă cu instituţiile europene.
Domnia sa consideră că la A.P.I.A. trebuie făcută o analiză a
activităţii pentru o mai bună repartizare a forţelor, a dotărilor şi
posibilităţilor existente.
Trebuie găsite soluţii pentru depăşirea situaţiei, apoi trebuie
analizate şi celelalte aspecte.
În continuarea şedinţei au luat cuvântul domnii deputaţi
Dragoş Petre Dumitriu, Ioan Stan, Adrian Moisoiu, Nicolae Popa,
Ion Dumitru, Romică Andreica, Daniel Ionescu, Vasile Mocanu,
Liviu Timar care au subliniat necesitatea unei mai bune organizări a
activităţii la nivelul M.A.D.R. şi al instituţiilor pe care acesta le
coordonează, în vederea creşterii calităţii actului decizional şi a
accelerării procesului de integrare a agriculturii româneşti în U.E.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că recomandă
noului ministru să nu mai declare că nu trebuie căutaţi, în acest
moment, vinovaţii pentru întârzierile înregistrate în aplicarea unor
măsuri cerute de U.E. Din contră, ei trebuie căutaţi şi pedepsiţi
pentru neîndeplinirea unor măsuri. Cei care se fac vinovaţi să
plătească.
A recomandat noului ministru să se deplaseze în teritoriu să
cunoască direct realităţile agriculturii.
O mare atenţie să se acorde măsurilor menite să stopeze
creşterea necontrolată a preţurilor la produsele agroalimentare, care
par a avea o evoluţie total nefavorabilă.
L-a întrebat pe domnul ministru Cioloş care au fost atribuţiile
concrete pe care le-a avut până acum şi dacă domnia sa consideră că
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are vreo contribuţie la situaţia catastrofală generată de gradul de
absorbţie a fondurilor europene înregistrat în acest moment.
În finalul dezbaterilor, domnul ministru Dacian Cioloş a
răspuns la întrebările formulate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
retrocedarea terenurilor cultelor religioase (sesizare în fond; raport
comun cu Comisia pentru drepturile omului; Pl.x 543/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii fondului funciar (sesizare în fond; Pl.x 490/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă.
A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase (Pl.x 543/2007).
Domnul senator Nicolae Vlad Popa, iniţiator al proiectului de
lege a prezentat expunerea de motive.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi
completarea art.29 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, cu modificările şi completările
ulterioare, intervenţia legislativă vizând instituirea unor dispoziţii
potrivit cărora suprafeţele de teren forestier deţinute de către
unităţile de cult până la preluarea abuzivă de către stat pot fi date
în proprietatea acestora, măsura constituind o reparaţie dreaptă şi
justificată pentru unităţile de cult, astfel cum rezultă din expunerea
de motive.
Au urmat dezbateri
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Domnul deputat dr. Adrian Emanuil Semcu - a menţionat că
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, pentru că
iniţiativa nu se justifică prin argumente de ordin istoric şi nu
completează dispoziţii legale aplicabile în materia restituirii
proprietăţii funciare, dar are ca obiect constituirea unor proprietăţi
funciare, pe criterii religioase.
Domnul deputat Ioan Hoban – a arătat că prin această
modalitate nu se vor rezolva conflictele în zonele unde există mai
multe culte. Trebuie găsite modalităţi acceptabile de rezolvare a
problemelor tuturor cultelor religioase.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a menţionat că, în general
nu este împotriva retrocedărilor. Dar, în acest caz, se face referire la
suprafeţe avute în folosinţă sau în înzestrare. Dacă legea făcea
referire la suprafeţe avute în proprietate ar fi susţinut-o. În acest caz,
discutăm altfel, şi nu este de acord cu modul în care au fost puse
problemele.
Domnul deputat Dragoş Petre Dumitriu – a arătat că este mai
bine ca reprezentanţii cultelor să-şi rezolve problemele prin alte
modalităţi, nu printr-o legiferare de acest fel.
Domnul deputat Ionesie Ghiorghioni – a arătat că a fost
pentru adoptarea legilor retrocedării proprietăţilor. Colegii săi de
partid se regăsesc în acest efort. În acest caz, prevederile nu se pot
aplica, pentru că nu mai sunt suprafeţe la dispoziţie şi, într-un fel,
s-ar crea un precedent.
Domnul deputat Nicolae Popa – a arătat că, în prezent, sunt
procese pentru recuperarea proprietăţilor care durează nepermis de
mult. Nici abordarea propusă prin prezentul proiect nu poate duce la
rezolvarea problemelor. Trebuie realizat un proiect de lege mai
cuprinzător.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea
propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost votată cu
majoritate de voturi. S-au înregistrat 24 de voturi pentru respingere
şi 2 abţineri.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii fondului funciar (Pl.x 490/2007).
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Domnul deputat Mircia Giurgiu, iniţiator al proiectului de lege
a prezentat expunerea de motive, precizând că obiectul de
reglementare este modificarea alin.(6) al art.92 din Legea fondului
funciar nr.18/1991 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, avându-se în vedere exceptarea de la plata taxelor pentru
scoaterea definitivă din circuitul agricol şi a terenurilor aflate în
proprietatea tinerilor de până la 35 de ani, care doresc să îşi
construiască o locuinţă.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate
articolele din propunerea legislativă au fost votate în unanimitate. În
ansamblu, propunerea legislativă a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea
şi completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 (sesizare în
fond; PL.x 634/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau, aflat în delegaţie externă.
A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2007 pentru
modificarea şi completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
(PL.x 634/2007).
Domnul deputat Ioan Stan, în calitate de raportor, a prezentat
obiectivul proiectului de lege supus dezbaterii.
Proiectul de act normativ a fost întocmit la solicitarea
Federaţiei Crescătorilor de Taurine din România, şi în urma
dezbaterilor cu specialişti din M.A.D.R. şi Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
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S-a trecut la dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a supus
votului proiectul de lege. Toate articolele au fost votate în
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în
unanimitate.
Vicepreşedinte,

Secretar,

Dr. Adrian Emanuil Semcu

Vasile Mocanu
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