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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5,
6 şi 7 februarie 2008, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2007 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană,
precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la
bugetul de stat (sesizare în fond; PL.x 857/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(sesizare în fond; PL.x 865/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind trecerea
unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (sesizare în

fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport; PL.x 740/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Titlui XI – Renta viageră agricolă din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2007).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 769/2007).
6. 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, în domeniul public al judeţului
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov (sesizare în
fond; PL.x 537/2007).
7. 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 (sesizare în fond; PLx 663/2007).
Lucrările şedinţei din data de 5 februarie 2008 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2007 pentru modificarea
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şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană,
precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la
bugetul de stat (sesizare în fond; PL.x 857/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 769/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările
au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau, preşedintele comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Tanczos Barna – secretar de stat, Ministerul
Transporturilor;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Carmen Bidescu – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Radu Timofte – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia Domeniilor
Statului;
- doamna Carmen Pop – consilier, Ministerul Transporturilor.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 769/2007).
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator al
propunerii legislative a prezentat expunerea de motive, precizând că
prin acest proiect, prin propunerea de completare a articolului 9 al
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Titlului XI din Legea nr.247/2005 se aduce un sprijin acelor
pensionari care au până la 62 de ani, dar care îşi pot dovedi
incapacitatea de a munci terenurile pe care le deţin cu expertiză
medicală privind capacitatea de muncă.
Domnul Töke István a arătat că Guvernul susţine adoptarea
acestei propuneri legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor şi
propunerilor formulate în punctul de vedere elaborat în legătură cu
acest act.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a
propus aprobarea acestei propuneri legislative. Propunerea de
aprobare a fost votată în unanimitate, urmând ca la nivelul comisiei
să se întocmească un preraport care să fie analizat şi cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat (sesizare în fond; PL.x
857/2007).
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a prezentat
expunerea de motive, precizând că ordonanţa de urgenţă are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. În vederea asigurării
realizării obiectivelor trasate în cuprinsul dispoziţiilor art.32-38 din
Tratat, Politica Agricolă Comună comportă o serie de măsuri
juridice, administrative, inclusiv financiare, stabilite la nivelul
legislaţiei derivate, prin care se asigură o unitate de reglementare
care permite, totuşi, posibilitatea aplicării de proceduri diferenţiate,
în funcţie de particularităţile pe care le prezintă fiecare stat membru.
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Pentru respectarea acestor diferenţe, au fost create la nivel
comunitar,
conform
dispoziţiilor
Regulamentului
1290/2005/Comunitatea Europeană privind finanţarea politicii
agricole comune, două fonduri agricole europene şi anume Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) ce finanţează măsurile de
piaţă şi alte măsuri, precum şi Fondul European de Dezvoltare
Rurală (FEADR) destinat să finanţeze programele de dezvoltare. În
conformitate cu dispoziţiile regulamentului, bugetul comunitar
trebuie să finanţeze obiectivele PAC fie de o manieră centralizată,
fie în cadrul unei gestionări partajate între statele membre şi
Comunitate, conform art.53 din Regulamentul nr.1605/2002 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor
Europene. Deşi reglementările comunitare pleacă de la premisa
respectării dispoziţiilor constituţionale ale fiecărui stat membru, în
vederea asigurării transparenţei controalelor la nivel naţional, în
special în ceea ce priveşte procedurile de autorizare, de validare şi
de piaţă, ele impun ca în anumite cazuri să se limiteze numărul
autorităţilor şi organismelor cărora le revin competenţe în acest sens.
Fiind elaborat din perspectiva statutului României de ţară
membră a Uniunii Europene, proiectul de ordonanţă de urgenţă,
propune modificări dictate de acest nou statut, de o manieră care,
fără să transpună sau să preia dispoziţii din regulamentele invocate,
respectă dispoziţiile acestora şi asigură şi facilitează implementarea
şi punerea în aplicare a acestora.
Proiectul defineşte astfel termenii din regulament cu care se
operează pe plan naţional, numeşte instituţiile naţionale implicate în
asigurarea respectării modului de gestionare a asistenţei financiare
nerambursabile alocate României în calitate de stat membru, precum
şi programele elaborate de România şi de Comisia Europeană.
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. Toate
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate
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de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat a fost votat în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 februarie
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(sesizare în fond; PL.x 865/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind trecerea
unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (sesizare în
fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport; PL.x 740/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
completarea Titlui XI – Renta viageră agricolă din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Carmen Bidescu – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
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producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(sesizare în fond; PL.x 865/2007).
Domnul senator Petru Stan, în calitate de iniţiator al propunerii
legislative, a prezentat expunerea de motive, arătând că prin acest
act normativ se urmăreşte completarea Anexei nr.2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării
sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal,
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi
sistematizării teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare,
astfel încât să se acorde sprijin financiar şi pentru plantaţiile
pomicole, în scopul susţinerii costurilor la tratamente fitosanitare,
arături, pregătit teren şi alte lucrări agricole în plantaţiile pomicole
din sistem intensiv, efectuate în anul 2007.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, dar că se
vor lua măsuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.123/2006, Anexa nr.2 lit.a), pct.9.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că pomicultura este
un sector destul de important, dar, din păcate aflat într-un evident
declin. Cazul pomiculturii trebuie bine analizat şi să se hotărască
dacă acest sector are nevoie de sprijin şi dacă acesta, legal, poate fi
acordat.
Domnii deputaţi Ioan Stan, Ionesie Ghiorghioni, Ion Dumitru
şi Dragoş Dumitriu – au cerut găsirea unor soluţii pentru ca toate
plantaţiile să fie sprijinite financiar.
Domnul deputat Ioan Hoban – a arătat că nu este de acord ca
sprijinul să fie în bani daţi direct proprietarilor, ci să se găsească altă
modalitate.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a pledat pentru asigurarea
plantaţiilor pomicole şi a cerut amânarea analizei pentru a se găsi
elemente care să fie convergente pentru toate judeţele care au astfel
de cazuri.
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Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a arătat că
sectorul pomicol trebuie ajutat şi susţinut în permanenţă şi nu este
permis ca o asemenea iniţiativă să fie tratată necorespunzător.
Consideră că nu trebuie elaborate legi la presiunea străzii şi că
poziţia M.A.D.R. este corectă. A propus amânarea analizei, pentru
că iniţiatorul a avut o intenţie corectă, a răspuns la o necesitate din
practică.
S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost votată cu
majoritate. S-au înregistrat 4 voturi împotriva amânării.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (sesizare în
fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport; PL.x 740/2007).
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a prezentat
expunerea de motive, precizând că acest proiect de lege a fost
adoptat de Senat în şedinţa din 31 octombrie 2007.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Valeriu Tabără – a precizat că nu este de
acord cu transferul terenului, pentru că se continuă un proces
dăunător pentru staţiunile de cercetare cărora li se tot restrânge
suprafaţa de teren pe care o au la dispoziţie.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a afirmat că, pentru uşurinţa
cu care renunţă la suprafeţele de teren, conducerea A.S.A.S. ar
trebui schimbată. În ultimul an, România a avut o creştere
economică mai scăzută tocmai din cauza producţiei mici din
agricultură şi nu este de acord cu cedarea acestui teren.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a arătat că
situaţia trebuie analizată şi prin prisma celor aproximativ 4 milioane
de hectare teren agricol care acum este pârloagă şi să nu se
cramponeze de cele aproximativ 60 de arii care ar trebui transferate.
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A cerut să nu se pună piedică unei investiţii importante, mai
ales ştiindu-se şi faptul că Transelectrica este o societate a statului
român.
Domnul deputat Ioan Stan – a precizat că va vota împotrivă.
Domnul deputat Liviu Timar – a cerut să se voteze acest
proiect de lege, pentru că suprafaţa de teren este mică.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a precizat că nu este de
acord cu cedarea de terenuri de la cercetare. Suprafaţa respectivă ar
putea fi cumpărată de cei de la Transelectrica.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului
de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului,
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în administrarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Propunerea de aprobare a fost respinsă. S-au înregistrat 20
voturi pentru respingere şi 6 voturi împotriva.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru completarea Titlui XI – Renta viageră agricolă din
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; raport
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x
745/2007).
Domnul deputat Becsek – Garda Dezsö Kalaman, în calitate de
iniţiator a prezentat expunerea de motive, precizând că propunerea
legislativă are ca obiect completarea Titlului XI din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin proiect se stabileşte că pot deveni rentieri şi persoanele
care, potrivit prevederilor art.4 alin.(13) şi (14) din Legea 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, au optat pentru
despăgubiri pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile
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au fost vândute. Dovada îndeplinirii acestei cerinţe se face cu
decizia de validare însoţită de acordul de înstrăinare şi dovada plăţii
terenurilor.
Au urmat dezbateri.
Domnul Teodor Kilaiditis, director în A.D.S. a arătat că
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, dar că ar
putea fi reconsiderată dacă se vor face unele modificări. Propunerea
legislativă contravine principiilor care au stat la baza adoptării
Titlului XI şi, prin urmare, în cazul în care s-ar include o nouă
categorie de beneficiari această modificare ar avea drept consecinţă
adaptarea tuturor prevederilor care reglementează acordarea rentei
viagere agricole.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a menţionat că în perioada
următoare va ajunge să fie dezbătută la comisiei încă o propunere
legislativă cu acelaşi obiect de reglementare. Având în vedere acest
fapt, a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost
votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 februarie 2008,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. 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, în domeniul public al judeţului
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov (sesizare în
fond; PL.x 537/2007).
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
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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 (sesizare în fond; PLx 663/2007).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările
au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau, preşedintele comisiei. Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Tanczos Barna – secretar de stat, Ministerul
Transporturilor.
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, în domeniul public al
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov,
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov (PL.x
537/2007).
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, a propus
aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi a menţionat că
acest proiect de lege s-a mai aflat în dezbaterea comisiei.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut o analiză atentă a
proiectului de act normativ, pentru a se înlătura suspiciunile care
planează în legătură cu acest caz. Domnia sa a arătat că este deranjat
că se lucrează cu cifre rotunde, de 200 de ha de teren, într-o zonă
foarte tentantă în plan imobiliar. A cerut amânarea analizei şi
furnizarea de date suplimentare în legătură cu acest caz.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a menţionat că
documentaţia pusă la dispoziţie este insuficientă şi nu dă răspunsuri
la întrebările formulate la dezbaterile anterioare pe această
problematică. A cerut amânarea dezbaterii şi invitarea în şedinţă a
preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov.
S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost
votată în unanimitate.
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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 (PLx
663/2007).
Proiectul de lege a fost retrimis la comisiei pentru raport
suplimentar, comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în M.T. a prezentat
expunerea de motive arătând că, din cauza greutăţilor întâmpinate la
scoaterea din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional
silvic, lucrările de construcţie a autostrăzii stagnează, cu
repercusiuni în plan economico-financiar.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Ion Dumitru – şi-a exprimat dezacordul în
legătură cu exceptarea de la plata taxelor şi a afirmat că sumele
colectate din taxe sunt utilizate pentru extinderea suprafeţelor de
fond forestier. Dacă taxele se plătesc, scoaterea din circuit se face în
2-3 zile, fără dificultăţi.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a arătat că
România are nevoie de autostrăzi şi ar trebui o analiză aprofundată
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, pentru a găsi
soluţiile cele mai bune pentru rezolvarea situaţiei.
S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost
aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

