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Comisia pentru agricultură,
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Bucureşti, 29.10.2007
Nr. 24/523

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23,
24 şi 25 octombrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea
şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (sesizare
în fond; PL.x 646/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea
de la plată a taxelor şi altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) din
Legea fondului funciar nr.18/1991, de art.55, 56 şi 58 din Legea
nr.26/1996 – Codul silvic şi ale art.24 alin.(2) din Ordonanţa
Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor
măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor
necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de
drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din
fondul naţional silvic (raport comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci; PL.x 663/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea şi

completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.41/2005
privind
reglementarea unor măsuri financiare (raport comun cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 645/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 665/2007).
5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (avizare; PL.x 658/2007).
Lucrările şedinţei din data de 23 octombrie 2007 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea
şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (sesizare
în fond; PL.x 646/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.
Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Oficiul Naţional de
Rentă Viageră Agricolă din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- doamna Maria Tatu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
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- doamna Riana Chirea – director, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Alin Goga – director, Ministerul Transporturilor;
- doamna Camelia Şerban – director adjunct, Ministerul
Transporturilor;
- doamna Ortansa Munteanu – director, Ministerul
Transporturilor;
- doamna Carmen Pop – consilier, Ministerul Transporturilor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea
şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (PL.x
646/2007).
Doamna Elena Leaotă, director în M.A.D.R. a prezentat
expunerea de motive, precizând că prin prezenta ordonanţă sunt
reglementate următoarele:
- înregistrarea comercianţilor de produse de protecţie a
plantelor pe baza unui certificat de înregistrare eliberat de către
unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară
activitatea comercială;
- stabilirea condiţiilor de obţinere a certificatului de
înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a
plantelor;
- precizarea condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor
fitofarmaceutice;
- stabilirea modelului de cerere privind obţinerea certificatului
de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a
plantelor;
- stabilirea modelului de certificat de înregistrare pentru
comercializarea produselor de protecţie a plantelor;
- majorarea cuantumului amenzilor prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi
utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor,
dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu
modificări prin Legea nr.85/1995.
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- stabilirea modelului de certificat de atestare profesională
pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a
plantelor.
- abrogarea Legii nr.5/1982 privind protecţia plantelor
cultivate şi a pădurilor şi regimului pesticidelor.
Prezentul act normativ va avea un impact pozitiv asupra
comerţului cu produse de protecţie a plantelor.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Nicolae Popa – a arătat că în România au fost
luate măsuri pentru ca legislaţia în domeniul comercializării
produselor de protecţia plantelor să fie pusă de acord cu legislaţia
europeană. A întrebat dacă oficiile judeţene pentru protecţia
plantelor au căpătat personalitate juridică.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a arătat că în formularea
actuală, proiectul de lege are unele inadvertenţe şi exclude de la
exercitarea activităţii de comercializare anumite categorii de
specialişti. Cere să se ofere posibilitatea angajării unui specialist
atunci când firmele vor să comercializeze produse admise pe piaţa
românească.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – şi-a exprimat opinia că
specialistul angajat de firmă trebuie să aibă şi o funcţie clară de
responsabilitate, şi să nu fie angajat fictiv.
Domnul deputat Ioan Hoban – a întrebat cum se procedează în
cazul în care unei firme care doreşte să desfăşoare activitate în
domeniul comercializării produselor de protecţie a plantelor nu i se
eliberează avizul necesar, chiar dacă îndeplineşte condiţiile ?
În finalul dezbaterilor, doamna Elena Leaotă, director în
M.A.D.R. a dat răspunsuri la întrebările formulate pe parcurs.
Au urmat dezbaterile pe articole. Toate articolele, de la art.1 la
art.10, precum şi anexele au fost votate în unanimitate.
Pe parcursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care
se regăsesc în raportul întocmit.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind
exceptarea de la plată a taxelor şi altor sume prevăzute de art.92
alin.(4) din Legea fondului funciar nr.18/1991, de art.55, 56 şi 58
din Legea nr.26/1996 – Codul silvic şi ale art.24 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi
adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate
construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi,
respectiv, din fondul naţional silvic (raport comun cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 663/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.41/2005
privind
reglementarea unor măsuri financiare (raport comun cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 645/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 665/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.
Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Maria Tatu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Adriana Chirea – director, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
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- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Oficiul Naţional de
Rentă Viageră Agricolă din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Alin Goga – director, Ministerul Transporturilor;
- doamna Camelia Şerban – director adjunct, Ministerul
Transporturilor;
- doamna Ortansa Munteanu – director, Ministerul
Transporturilor;
- doamna Carmen Pop – consilier, Ministerul Transporturilor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind
exceptarea de la plată a taxelor şi altor sume prevăzute de art.92
alin.(4) din Legea fondului funciar nr.18/1991, de art.55, 56 şi 58
din Legea nr.26/1996 – Codul silvic şi ale art.24 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi
adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate
construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi,
respectiv, din fondul naţional silvic (PL.x 663/2007).
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat dr. Valeriu Tabără a
precizat că proiectul de lege se dezbate în comun cu Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci şi urmează ca în Comisia pentru agricultură să
se realizeze un raport preliminar.
Domnul Alin Goga, director în M.T. a prezentat expunerea de
motive, menţionând că prin promovarea prezentului act normativ se
intenţionează a se supune aprobării Guvernului exceptarea de la
plata taxelor şi a altor sume prevăzute de lege pentru scoaterea
terenurilor din circuitul agricol/forestier, prevăzute de Legea
fondului funciar nr.18/1991, de Codul silvic, pentru terenurile
necesare construcţiei de drumuri de interes naţional.
Având în vedere că taxele se decontează din sume provenite de
la bugetul de stat, exceptarea de la plată se constituie într-o
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diminuare a cheltuielilor bugetare. Ca urmare a exceptării la plată se
vor elibera sume ce vor putea fi folosite pentru lucrările de
construcţie de interes naţional. În cazul exproprierii terenurilor cu
destinaţie specială (silvică sau agricolă) se ajunge la alocarea unor
sume imense pentru aceeaşi finalitate şi anume: dobândirea terenului
de la proprietarii privaţi după justă şi prealabilă despăgubire şi
trecerea acestuia în proprietatea publică a statului rămânând tot un
regim special al terenurilor silvice sau agricole, precum şi plata
taxelor pentru scoaterea din circuitul forestier sau agricol.
Totodată, se urmăreşte clarificarea modalităţilor de transfer,
atât în cazurile în care sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.198/2004
(terenuri proprietate privată), cât şi în cazurile în care sunt aplicabile
dispoziţiile Legii nr.213/1998 (terenuri proprietate publică), având
în vedere faptul că infrastructura rutieră de interes naţional face
parte din domeniul public al statului şi este administrată, potrivit
legii de către M.T.
Au urmat dezbateri.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a precizat că
proiectul de lege trebuie susţinut pentru că prin aplicarea
prevederilor sale se va realiza o diminuare a cheltuielilor bugetare şi
se fac economii şi la bugetul pentru amenajări silvice.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a menţionat că grupul PSD
nu este de acord cu acest proiect de lege şi va vota împotrivă atât în
comisie, cât şi în plenul Camerei Deputaţilor.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a susţinut proiectul de
lege şi a arătat că acesta va avea efecte pozitive dacă prevederile lui
vor fi aplicate.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele, de la art.1
la art.4 au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi pentru
şi 8 voturi împotrivă.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S–au
înregistrat 18 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2007 pentru
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modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005
privind reglementarea unor măsuri financiare (PL.x 645/2007).
Doamna Adriana Chirea, director la A.P.I.A. a prezentat
expunerea de motive.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Dragoş
Dumitriu, Liviu Timar, Daniel Ionescu şi Valeriu Tabără, care au
arătat că negocierile privind cota de zahăr nu au favorizat România
şi acum consecinţele se văd atât pe piaţa zahărului dar şi în
insuficienta utilizare a potenţialului pe care România îl are în acest
domeniu.
După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe
articole. Toate articolele, de la art.I la art.II au fost votate în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 665/2007).
Domnul deputat Ioan Stan, iniţiator al proiectului de lege a
prezentat expunerea de motive arătând că prevederile Titlului XI
„Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
cu modificările şi completările ulterioare instituie renta viageră în
scopul concentrării suprafeţelor agricole.
Prevederile legii sus menţionate nu şi-au atins scopul propus
şi anume acela al exploatării eficiente a terenurilor agricole aflate în
proprietatea persoanelor fizice, fărâmiţate în cca. 4,5 milioane
gospodării parcelate, care să permită modernizarea agriculturii în
România.
În acest scop, se propune modificarea art.2 în sensul
cuprinderii tuturor terenurilor agricole care fac obiectul arendării şi
înstrăinării.
De asemenea, se propune modificarea art.3, în sensul creşterii
cuantumului rentei viagere, în scopul creşterii numărului de
solicitanţi privind acordarea rentei viagere agricole şi concentrarea
suprafeţelor agricole.
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Modificările propuse clarifică şi deblochează aplicarea
prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente.
Domnul deputat Mircia Giurgiu – a precizat că este de acord
cu noile valori ale sumelor propuse.
Domnul deputat Ionesie Ghiorghioni - a arătat că nu este sigur
dacă noile valori propuse prin proiectul de act normativ mai
păstrează esenţa legii iniţiale, adică ale Legii nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente.
Domnul deputat Vasile Mocanu – iniţiatorii propunerii
legislative au venit cu valori mai mari pentru că în prezent este
nevoie ca actualele sume, de 50 de euro şi 100 de euro, să fie mărite
pentru a impulsiona procesul de formare a noi ferme.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a arătat că rezultatele
aplicării Legii nr.247/2005 în domeniul rentei viagere nu au fost cele
aşteptate. Ar trebui să vedem ce destinaţie finală au avut terenurile
cuprinse în aceste măsuri. A propus inversarea valorii sumelor, adică
100 de euro, cât este în prezent, pentru vinderea terenurilor şi 150
euro pentru terenurile arendate.
A susţinut că trebuie conservate gospodăriile care pot face
producţie. A cerut, de asemenea, perfecţionarea contractului de
arendare şi stimularea procesului de constituire a exploataţiilor
agricole.
Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au
formulat amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de
comisie. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizare Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (avizare; PL.x 658/2007).
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Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau,
aflat în delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.
Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2007 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PL.x 658/2007).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
Dr.Valeriu Tabără

SECRETAR,
Adrian Moisoiu
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