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Nr. 24/443

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25 şi
26 septembrie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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).
2. 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).
3.
Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
instituirea Zilei Plantaţiilor (sesizare în fond; Pl.x 435/2007).
4. 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).
5. 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).
6. 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 25 septembrie 2007 au început
la ora 1330 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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
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riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea
pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
(avizare; PL.x 557/2007).
2. 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).
3.
Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
instituirea Zilei Plantaţiilor (sesizare în fond; Pl.x 435/2007).
Au fost prezenţi 26 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,
Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau, aflat în delegaţie externă.
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 Teodor Kilaiditis – director, Oficiul de rentă viageră
din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului;
- domnul Aurel Bilanici – director, Unitatea de Management
al Proiectului din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu
Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
În deschiderea şedinţei domnul deputat dr. Valeriu Tabără a
informat membrii comisiei că trebuie făcute propuneri pentru
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subcomisia de anchetă care să verifice activitatea desfăşurată de
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi
Autoritatea Hipică Naţională, aşa cum s-a stabilit în şedinţele
anterioare ale comisiei.
În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea 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 (PL.x 557/2007).
Domnul Aurel Bilanici, director în cadrul M.I.R.A. a
prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri generale. După
finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
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,
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).
4

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că nu este de acord
cu modalitatea în care a fost promovat acest proiect de lege. Sunt şi
alte judeţe care au nevoie de dezvoltarea aeroporturilor, aşa cum
este Iaşul, unde sunt necesare investiţii similare şi grupul deputaţilor
PSD va vota acest proiect atunci când factorii responsabili vor
prezenta, aşa cum s-a cerut în comisie, documentele necesare şi
avizele care au fost obţinute până la această dată.
Domnul deputat Nicolae Popa – a cerut ca analiza să fie
amânată pentru săptămâna viitoare, pentru lămurirea tuturor
aspectelor. A arătat că în şedinţa anterioară au fost prezenţi
reprezentanţii autorităţilor locale din Braşov şi că va insista ca
aceştia să vină şi săptămâna viitoare pentru a aduce precizările
cerute de membrii comisiei.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a afirmat că dezbaterile au
loc în comisia de agricultură şi că s-a cerut anterior o documentaţie
precisă în legătură cu terenurile. Important este ce se face cu terenul.
Ordonanţa are multe lacune. În primul rând contribuie la diminuarea
suprafeţelor pe care cercetarea agricolă le mai are la dispoziţie
pentru desfăşurarea activităţii. Ar fi bine ca suprafaţa respectivă să
fie evaluată, iar contravaloarea să fie vărsată în conturile
I.N.C.D.C.S.Z. Braşov pentru finanţarea activităţii de cercetare.
Important este să se prezinte în comisie documentaţia
completă şi să judecăm situaţia din punctul de vedere al eficacităţii
agriculturii.
În ceea ce priveşte nevoia de aeroporturi, cere ca investitorii
să se ocupe de achiziţia de terenuri nu prin transferuri de la stat, ci
prin cumpărarea de la proprietarii particulari.
Domnul deputat Adrian Moisoiu – a rugat ca la şedinţa
viitoare să fie invitaţi atât Preşedintele A.S.A.S., dl. Cristian Hera,
cât şi directorul I.N.C.D.C.S.Z. Braşov.
Domnul deputat Valeriu Tabără – a întrebat de ce nu se
merge pe modernizarea şi dezvoltarea aeroportului existent. Avizele
care s-au luat atât de la A.S.A.S., cât şi de la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov
au fost luate sub un anumit şantaj.
La Aeroportul Timişoara, suprafaţa de care beneficiază
această unitate este în jur de 70-80 ha, iar suprafaţa de 200 ha cerută
pentru Aeroportul Internaţional Braşov i se pare anormală.
Clarificarea situaţiei de la Braşov nu se poate realiza decât în baza
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unei documentaţii bine fundamentate, pe care comisia să o
cunoască.
Trebuie mare atenţie în legătură cu terenurile pentru
cercetare, pentru că trebuie menţinută o rezervă pentru cercetare cât
şi pentru producţia propriu-zisă.
Avem o mare responsabilitate şi nu trebuie să ne jucăm cu
proprietatea publică.
În zona Timişului, investiţiile s-au realizat prin relaţia directă
între investitori şi proprietarii de terenuri.
A propus amânarea analizei şi trimiterea unei cereri către
autorităţile competente ale judeţului Braşov care să trimită o
documentaţie mai detaliată, care să cuprinsă şi avizele necesare.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind instituirea Zilei Plantaţiilor (Pl.x 435/2007).
Din partea grupului de iniţiatori, domnul deputat Adrian
Moisoiu a prezentat expunerea de motive.
Au urmat dezbateri.
Domnii deputaţi Dragoş Dumitriu, Ion Dumitru, Ioan
Munteanu şi Ionel Palăr au susţinut că iniţiativa ar trebui respinsă
pentru că există în prezent prevederi legale care reglementează
activităţile propuse prin această propunere legislativă.
Domnul Töke István - a menţionat că Guvernul nu susţine
propunerea legislativă, apreciind că actualul Cod silvic prevede
condiţiile cerute prin această iniţiativă.
S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată cu
majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotriva propunerii de respingere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 septembrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. 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).
2. 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).
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3. 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).
Au fost prezenţi 26 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,
Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau, aflat în delegaţie externă.
Ca invitaţi au participat domnul Töke István, secretar de stat şi
domnul Miron Moldovan, director general din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.
Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor (Pl.x
436/2007).
Domnul deputat Ioan Stan, în calitate de raportor a prezentat
obiectivele propunerii legislative şi a cerut respingerea acesteia
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a cerut o seamă de
precizări de la domnul Miron Moldovan director general în
M.A.D.R.
S-a propus continuarea dezbaterii în şedinţa viitoare, la care să
fie invitată şi conducerea A.N.S.V.S.A. Propunerea a fost aprobată
în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
(Pl.x 440/2007).
Domnul deputat Mircea Giurgiu a prezentat expunerea de
motive. Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a
propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu
majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotriva respingerii.
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S-a trecut la 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 (PL.x
553/2007).
Domnul Miron Moldovan, director general M.A.D.R. a
prezentat datele principale şi defalcarea pe capitole a sumelor
prevăzute în Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2007.
Au urmat dezbateri.
S-a cerut amânarea dezbaterii şi reluarea acesteia săptămâna
viitoare.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
În continuarea lucrărilor, domnul deputat dr. Valeriu Tabără,
preşedintele de şedinţă a cerut prezentarea propunerilor pentru
constituirea subcomisiei de anchetă a activităţii A.N.A.R.Z. şi a
A.H.N.
S-a hotărât ca din subcomisie să facă parte:
- domnul deputat Mocanu Vasile – PSD;
- domnul deputat Ioan Stan – PSD;
- domnul deputat Ghiorghioni Ionesie – PD;
- domnul deputat Popa Nicolae – PNL;
- domnul deputat Szekely Levente Csaba – UDMR;
- domnul deputat Moisoiu Adrian – PRM;
- domnul deputat Dumitriu Dragoş – PC.
Ca preşedinte al subcomisiei a fost ales domnul deputat Stan
Ioan, ca vicepreşedinte domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, iar ca
secretar domnul deputat Popa Nicolae.

VICEPREŞEDINTE,
Dr. Valeriu Tabără

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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