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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 20 
septembrie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Prezentarea, în Comisie, de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a următoarelor 
situaţii privind: 

- pesta porcină clasică; 
- integrarea în Uniunea Europeană; 
- măsurile pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea 

principalelor boli transmisibile; 
- unităţile din sectorul produselor de origine animală şi 

nonanimală. 
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea 
amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. 
la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
la Acordul 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, semnat la Bucureşti la 26 mai 
2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 
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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 557/2007). 

3. 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). 

4.  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind instituirea 
Zilei Plantaţiilor (sesizare în fond; Pl.x 435/2007). 

 5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale cailor (sesizare pe fond; Pl.x 
436/2007).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente  (sesizare pe fond; raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 440/2007). 

7. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (avizare; PL.x 553/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 19 septembrie 2007 au început la 
ora 1330 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Prezentarea, în Comisie, de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a următoarelor 
situaţii privind: 

- pesta porcină clasică; 
- integrarea în Uniunea Europeană; 
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- măsurile pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea 
principalelor boli transmisibile; 

- unităţile din sectorul produselor de origine animală şi 
nonanimală. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea 
amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. 
la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
la Acordul 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, semnat la Bucureşti la 26 mai 
2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind 
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 557/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Valeriu Tabără, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian, 
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, 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, Tămagă Constantin, Timar 
Liviu. 

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau şi domnul deputat Szekely Levente Csaba, aflaţi în delegaţie 
externă.  Domnul deputat Gheorghe Gabor a participat la şedinţă în 
locul domnului deputat Ioan Hoban.  
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Miron Moldovan – director general, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Radu Timofte – consilier, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aristotel Căncescu – preşedinte, Consiliul Judeţean 

Braşov; 
 - domnul Augustin Vespasian Pancu – consilier judeţean, 

Consiliul Judeţean Braşov; 
- domnul Mihai Sârbu – arhitect şef, Consiliul Judeţean Braşov; 
- doamna Maria Mitarcă – consilier, Consiliul Judeţean Braşov. 
În legătură cu ordinea de zi, domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu a precizat că primul punct va fi amânat, pentru că membrii 
conducerii ANSVSA  participă la lucrările Congresului Medicilor 
Veterinari de la Braşov şi nu au putut răspunde invitaţiei Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru 
ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 
Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între 
Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, la Acordul 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, semnat la Bucureşti la 
26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 
privind 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 



 5

finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate 
la Bucureşti la 26 mai 2004 (PL.x 557/2007). 

După finaliza dezbaterilor s-a hotărât ca votul asupra acestui 
proiect de lege să fie dat într-o şedinţă viitoare. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 septembrie 
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

 - 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). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Valeriu Tabără, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian, 
Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, 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, Tămagă Constantin, Timar 
Liviu. 

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau şi domnul deputat Szekely Levente Csaba, aflaţi în delegaţie 
externă.    

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

A participat ca invitat 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. 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 
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Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov - 
Ghimbav (PL.x 537/2007). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât reluarea analizei în şedinţa 
viitoare, pentru a se crea posibilitatea evaluării tuturor aspectelor 
legate de realizarea investiţiei Aeroport Internaţional Braşov.    

Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost votată în 
unanimitate.  

 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Adrian Emanuil Semcu    Vasile Mocanu  
 


