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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 18 iunie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 18 iunie
2008, începând cu ora 1400.
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind efectuarea
recensământului general agricol din România (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 213/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea
utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne
şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice (raport; Pl.x
170/2008).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare a Legii
nr.459/2003 (raport; Pl.x 218/2008).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.3/2008 privind modificarea şi completarea
Legii nr.256/2003 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare a
turismului Schi în România (avizare; PL.x 234/2008).
5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru instituirea
Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi
maşini agricole (avizare; Pl.x 221/2008).
6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri
pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de
risc (avizare; PL.x 250/2008).

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române (avizare; PL.x 267/2008).
8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind gestionarea
populaţiei canine (avizare; Pl.x 238/2008).
Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat,
motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, dr. Valeriu
Tabără, Vasile Mocanu şi Nicolae Popa, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectelor de lege aflate pe
ordinea de zi a comisiei.
S-a hotărât avizarea favorabilă a următoarelor proiecte:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.4 din
Legea nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române (avizare; PL.x 267/2008).
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2003 pentru
aprobarea programului naţional de dezvoltare a turismului Schi în
România (avizare; PL.x 234/2008).
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea
regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc (avizare; PL.x
250/2008).
S-a hotărât avizarea negativă a următoarelor proiecte:
1. Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole
(avizare; Pl.x 221/2008).
2. Propunerea legislativă privind gestionarea populaţiei canine
(avizare; Pl.x 238/2008).
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege
privind efectuarea recensământului general agricol din România (raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 213/2008).
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus adoptarea proiectului de
lege în forma prezentată de Senat. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de
panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi
alcoolice (raport; Pl.x 170/2008).
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Adrian Emanuil Semcu, a
precizat că la întocmirea raportului Comisia să aibă în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al
Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea
utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne
şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice. Au urmat
dezbateri generale şi dezbaterea pe articole.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii
legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată cu 21 de voturi
pentru şi 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de
modificare a Legii nr.459/2003 (raport; Pl.x 218/2008).
După finalizarea dezbaterii s-a propus respingerea propunerii
legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată cu 21 de voturi
pentru şi 1 vot împotrivă.

VICEPREŞEDINTE,
Adrian Emanuil Semcu

SECRETAR,
Adrian Moisoiu
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