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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 mai 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28,
29, 30 şi 31 mai 2007, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2007 pentru
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
(avizare; aviz comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală din Senat; PL.x 402/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 privind 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 371/2007).
3. 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; raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
PL.x 391/2007).
Lucrările şedinţei din data de 28 mai 2007 au început la ora
00
16 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 privind 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 371/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru
Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A participat ca invitat din partea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale domnul Töke István – secretar de stat.
Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Emanuil Semcu,
vicepreşedinte al comisiei.
Domnul deputat Liviu Miroşeanu a propus comisiei amânarea
dezbaterii propunerii legislative pentru o şedinţă viitoare. Propunerea
de amânare a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările şedinţei au fost reluate în data de 29 mai 2007,
începând cu ora 14oo. Ordinea de zi aprobata a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2007 pentru modificarea
Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 (avizare; aviz
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
din Senat; PL.x 402/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru
Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
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Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A participat ca invitat din partea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale domnul Miron Moldovan - director.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2007 pentru
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 (PL.x
402/2007).
După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot proiectul de lege.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 30 mai 2007,
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- 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; raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
PL.x 391/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru
Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A participat ca invitat din partea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale domnul Nicolae Hristea – director.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
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S-a trecut la 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; raport comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic PL.x 391/2007).
Au luat cuvântul următorii domni deputaţi:
Domnul deputat Ioan Munteanu – a solicitat clarificări din
partea Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
asupra situaţiei cadastrale a terenului supus transferului.
Domnul deputat Liviu Timar – a adus la cunoştinţa comisiei că
staţiunile de cercetare din România au devenit o ţintă datorită
suprafeţelor mari de teren pe care le posedă.
Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu – a precizat că în
România se face cercetare pe 60000 ha de teren, în timp ce în Franţa
şi respectiv Germania pe 8000 – 10000 ha.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a menţionat că singurul
administrator al terenurilor din domeniul public de stat este A.D.S., el
fiind cel care întocmeşte şi protocolul de predare pentru aceste
terenuri pe care se va construi ulterior.
După finalizarea dezbaterilor, domnul deputat Ioan Munteanu
a propus comisiei amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă
viitoare. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 mai 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- 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).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru
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Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A participat ca invitat domnul Csutak Nagy Laszlo vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
În deschiderea şedinţei, domnia sa a precizat că propunerea
legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, avându-se în vedere acordarea unor despăgubiri şi pentru
proprietarii care au suferit pagube colaterale, rezultate din măsurile
întreprinse pentru combaterea epidemiei de gripă aviară.
Domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte, A.N.S.V.S.A. a
solicitat comisiei amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege,
pentru şedinţa viitoare.
Propunerea de amânare a fost supusă votului de domnul
vicepreşedinte Adrian Emanuil Semcu şi a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,
Adrian Emanuil Semcu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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