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

Bucureşti, 10.12.2007
Nr. 24/628

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3,
4 şi 6 decembrie 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în
condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (sesizare
în fond; raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului, echilibru ecologic; PL.x 720/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea
deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor
modificate genetic (sesizare în fond; raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, echilibru
ecologic; PL.x 719/2007)
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă (sesizare în fond; PL.x 735/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
către fondurile de garantare (raport; Pl.x 738/2007).

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea
de la plată a taxelor şi a 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 de 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 de înlocuire comun cu Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci; PL.x 663/2007).
6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (sesizare
în fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport; PL.x 666/2007).
Lucrările şedinţei din data de 3 decembrie 2007, au început la
ora 1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea
deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor
modificate genetic (sesizare în fond; raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, echilibru
ecologic; PL.x 719/2007)
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau şi Adrian Emanuil Semcu, aflaţi în delegaţie externă
şi Ionel Palăr, aflat în concediu medical.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Mihaela Antofie – şef serviciu, Ministerul Mediului
şi Dezvoltării Durabile;
- domnul Florentin Nichepsu – consilier, Ministerul Mediului
şi Dezvoltării Durabile;
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- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a
organismelor modificate genetic (PL.x 719/2007)
Doamna Mihaela Antofie, şef serviciu în Ministerul Mediului
şi Dezvoltării Durabile a prezentat expunerea de motive precizând
că prezentul act normativ urmăreşte realizarea unui sistem funcţional
privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a
organismelor modificate genetic prin:
¾ clarificarea responsabilităţilor care revin tuturor factorilor
implicaţi în domeniul organismelor modificate genetic;
¾ obligativitatea existenţei unei evidenţe stricte a
organismelor modificate genetic care sunt introduse
deliberat în mediu şi pe piaţă;
¾ aplicarea unor sancţiuni sporite în cazul neconformării cu
prevederile acestui act normativ.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României
la Uniunea Europeană, actele normative naţionale trebuie să
reglementeze şi modul de colaborare cu autorităţile Uniunii
Europene în domeniul organismelor modificate genetic. În acest
sens, noul act normativ prevede obligativitatea comunicării către
Comisia Europeană a actelor normative şi dispoziţiilor
administrative
adoptate pentru implementarea
Directivei
nr.2001/18/CE şi care abrogă Directiva nr.90/220/CEE, şi directiva
nr.90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic, amendată prin Directiva
nr.98/81/CE.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. După
finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de lege.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 decembrie
2007, începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă (sesizare în fond; PL.x 735/2007).
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 a 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 de 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 de înlocuire comun cu Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci; PL.x 663/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (sesizare
în fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport; PL.x 666/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în
condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (sesizare
în fond; raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului, echilibru ecologic; PL.x 720/2007).
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau şi Adrian Emanuil Semcu, aflaţi în delegaţie externă
şi Ionel Palăr, aflat în concediu medical.
Au participat ca invitaţi:
domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
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- doamna Mihaela Antofie, - şef serviciu, Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile:
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind
utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate
genetic (PL.x 720/2007).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului
de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind
organizarea pieţei laptelui de vacă (PL.x 735/2007).
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, în calitate de raportor, a
prezentat expunerea de motive precizând că în vederea protejării şi
susţinerii sectorului de producţie a laptelui potrivit prevederilor
art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.48/2005 şi având în vedere
interdependenţa acestor activităţi, respectiv cea de administrare a
cotelor de lapte, cea de susţinere financiară, de intervenţie şi
măsurile comerciale pentru piaţă, este necesar ca Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură să preia activitatea de administrare a
cotei naţionale de lapte a României, de colectare şi control a
contribuţiei la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale
de livrări a producătorilor.
Pentru a gestiona eficient cota naţională de lapte, controlul
producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de
lapte va modifica structura organizatorică, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură. Agenţia preia prin protocol, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de
urgenţă, de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie
în Zootehnie „G. K. Constantinescu”, un număr de posturi şi
fondurile aferente acestora. Personalul aferent posturilor preluate se
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consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără
examen sau concurs. Numărul posturilor Agenţiei va fi de maximum
5390 în anul 2007.
Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, iar ale
centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al
Agenţiei.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Nicolae Popa – a afirmat că o asemenea
schimbare este necesară. Sunt mulţi crescători de animale care au
investit destul de mult în domeniul creşterii vacilor de lapte, dar nu
au încă rezolvate problemele legate de cota de lapte. Cere ca
disfuncţionalităţile din domeniu să nu se mai repete, iar scenariile
viitoare să fie foarte clare.
Domnul deputat Liviu Timar – a cerut ca proiectul de lege să
fie aprobat şi să se acorde atenţie descentralizării, care este absolut
necesară. În ce priveşte personalul, acesta va trece la APIA, cu
responsabilităţi precise în ceea ce priveşte gestionarea cotelor de
lapte.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut ca alin.(2) al art.41
să fie mai clar, în sensul că directorii care vor fi numiţi la centrele
judeţene prin decizia directorului general, să promoveze în urma
unui concurs, organizat conform legislaţiei în vigoare.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului
de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
În continuare 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 a 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 de 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).
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Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de raportor a
menţionat că raportul a fost retrimis la comisie de către plenul
Camerei Deputaţilor în vederea reexaminării şi întocmirii unui
raport înlocuitor.
Acest raport este comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul înlocuitor întocmit de
comisie. După finalizarea dezbaterilor s-a propus un aviz favorabil
asupra raportului înlocuitor.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în comisie au continuat în comun cu Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Lucrările în cele două comisii au vizat dezbaterea şi analiza
Proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare (PL.x 666/2007).
În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru
săptămâna viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 decembrie
2007 începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
către fondurile de garantare (raport; Pl.x 738/2007).
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau şi Adrian Emanuil Semcu, aflaţi în delegaţie externă
şi Ionel Palăr, aflat în concediu medical.
A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
către fondurile de garantare (Pl.x 738/2007).
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În timpul dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, ca analiza să
fie reluată în ziua de marţi, 11 decembrie, pentru a se crea
posibilitatea unei mai bune documentări şi informări în legătură cu
rolul fondurilor de garantare.
De asemenea, la propunerea domnilor deputaţi Ioan
Munteanu, Liviu Timar, Nicolae Popa, membrii comisiei au hotărât
ca în şedinţa de marţi, 11 decembrie 2007, să fie invitaţi ministrul
economiei şi finanţelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
care să prezinte situaţia referitoare la plata subvenţiilor pentru
cultura de sfeclă de zahăr şi pentru alte culturi, precum şi măsurile
care trebuie întreprinse pentru sprijinirea în perioada următoare a
fermierilor în vederea îmbunătăţirii situaţiei din agricultură.

Vicepreşedinte,
Dr. Valeriu Tabără

Secretar,
Vasile Mocanu
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