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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10
şi 11 octombrie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea 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).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind
modificarea Codului Fiscal (avizare; Pl.x 573/2007).
3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia mediului (avizare; Pl.x 567/2007).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru o
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
(avizare; PL.x 600/2007).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (raport; Pl.x
490/2007).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997 cu modificările ulterioare (raport; Pl.x 545/2007).
7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(raport; PL.x 560/2007).

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(Pl.x 638/2007).
Lucrările şedinţei din data de 9 octombrie 2007 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea 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).
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind
modificarea Codului Fiscal (avizare; Pl.x 573/2007).
3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia mediului (avizare; Pl.x 567/2007).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru o
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
(avizare; PL.x 600/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, 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
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi domnul Miron
Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Adrian Emanuil
Semcu a informat membrii comisiei că în perioada 8-11 octombrie,
o delegaţie a Comitetului pentru agricultură din Parlamentul
Republicii Cehe efectuează o vizită în ţara noastră. Din delegaţia
cehă fac parte:
- domnul Jirí Papež- preşedintele Comitetului;
- domnul Pavel Brohatec – membru;
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- domnul Václav Grüner – membru;
- domnul Josef Šenfeld – membru;
- domnul František Holík – secretarul Comitetului;
- doamna Alžbeta Muchová – angajata Direcţiei de Relaţii
Internaţionale din cadrul Camerei Deputaţilor a Parlamentului
Republicii Cehe.
După întâlnirea din data de 9 octombrie 2007, ora 1030,
delegaţia cehă s-a deplasat în judeţul Prahova unde a vizitat o seamă
de obiective din agricultură şi a participat la schimburi de experienţă
în legătură cu modul de derulare a procesului de integrare europeană
în acest domeniu. De asemenea, au fost prezentate priorităţile
preşedinţiei cehe în Uniunea Europeană (prima jumătate a anului
2009), reforma politicii agricole comune din cadrul Uniunii
Europene, posibilităţile de schimburi comerciale reciproce, precum
şi probleme legate de securitatea alimentară.
După prezentarea informării, s-a trecut la analiza şi dezbaterea
proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi.
Au primit aviz favorabil Proiectul 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) şi
Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de
învăţământ preuniversitar (PL.x 600/2007).
Propunerea legislativă privind modificarea Codului Fiscal
(Pl.x 573/2007) şi Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3)
al art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului (Pl.x 567/2007) au primit aviz negativ
din partea comisiei.
Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 10 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (raport; Pl.x
490/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997 cu modificările ulterioare (raport; Pl.x 545/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian,
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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 invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (Pl.x
490/2007).
Domnul deputat dr. Adrian Emanuil Semcu, în calitate de
raportor, a prezentat propunerile din proiectul de act normativ.
În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru
şedinţa de săptămâna viitoare a comisiei.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare (Pl.x
545/2007).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.1/2000 pentru 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin proiect se propune ca reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor care au aparţinut Academiei Române
şi institutelor de cercetare să se facă, prin excepţie, şi pentru
suprafeţele proprietate de stat constituite din terenurile realizate pe
seama îndiguirilor, desecărilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri
funciare, precum şi pentru celelalte terenuri prevăzute la art.221 din
lege.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost
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aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi pentru
respingere şi 5 voturi împotriva respingerii.
Lucrările în comisiei au fost reluate în ziua de 11 octombrie
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(raport; PL.x 560/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(Pl.x 638/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, 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 invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Adrian
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectelor de lege aflate pe
ordinea de zi.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, iniţiator al Propunerii
legislative privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea
pomiculturii nr.348/2003 (Pl.x 638/2007) a cerut ca, având în
vedere că ambele proiecte aflate în analiză au acelaşi obiect de
activitate, analiza să se refere la amândouă propunerile, iar raportul
final să preia propunerile formulate şi eventuale amendamente, care
vor apărea pe parcursul dezbaterii.
Au urmat dezbateri.
După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât adoptarea, cu
amendamente, a Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al
art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (PL.x 560/2007).
Propunerea a fost adoptată în unanimitate.
5

De asemenea, s-a hotărât respingerea Propunerii legislative
privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii
nr.348/2003 (Pl.x 638/2007), deoarece propunerile formulate în
acest proiect au fost preluate în Proiectul de Lege pentru
modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003
(PL.x 560/2007).

VICEPREŞEDINTE,
Dr. Adrian Emanuil Semcu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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