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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 5 octombrie 2006 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
2, 3 şi 5 octombrie 2006,  având următoarea ordine de zi:  

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 – PLx.656/ 2006 şi a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006 – PL.x 655/2006 -  avizare, comună cu 
Comisia pentru agricultură Senat; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar – sesizare în fond, 
procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru muncă, Pl-X 452/2006, 
iniţiator dr. Atilla Kelemen, respinsă de Senat; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind abrogarea 
alineatului (24) al articolului nr.26 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 
– sesizare în fond, comună cu Comisia juridică, Pl.X 568/ 2006, respinsă de 
Senat, iniţiator deputat Ioan Oltean. 

Lucrările şedinţei din data de 2 octombrie 2006 au început la orele 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 – PLx.656/ 2006 şi a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
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bugetului de stat pe anul 2006 – PL.x 655/2006 -  avizare, comună cu 
Comisia pentru agricultură Senat. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile,  
Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Munteanu Ioan, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 – PLx.656/ 2006 şi a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006 – PL.x 655/2006. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a precizat că proiectele se află pe 
ordinea de zi în vederea acordării unei aviz. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a arătat că în numele grupului 
parlamentar PSD are un amendament cu privire la punctul 4 al proiectului de 
ordonanţă. Prin formularea amendamentului doreşte ca banii care sunt 
excedentari să meargă la cei care se ocupă de producţie şi nu la dispoziţia 
Ministerului Finanţelor Publice. Amendamentul se regăseşte în avizul acordat 
celor două proiecte de lege. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 octombrie 2006 având 
următoarea ordine de zi: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 – PLx.656/ 2006 şi a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006 – PL.x 655/2006 -  avizare, comună cu 
Comisia pentru agricultură Senat; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar – sesizare în fond, 
procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru muncă, Pl-X 452/2006, 
iniţiator dr. Atilla Kelemen, respinsă de Senat; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind abrogarea 
alineatului (24) al articolului nr.26 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 
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– sesizare în fond, comună cu Comisia juridică, Pl.X 568/ 2006, respinsă de 
Senat, iniţiator Ioan Oltean. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile,  
Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Munteanu Ioan, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Radu Roatiş – Subsecretar de stat, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Marilena Mira – Consilier juridic, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Olga Georgescu – Şef serviciu – Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lucian Lungeanu – Preşedinte, Federaţia Sindicală a 

Veterinarilor din România; 
- domnul Adrian Cojocaru – Vicepreşedinte „Cartel Alfa”; 
- domnul deputat Augustin Zegrean. 
S-au reluat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2006 – PLx.656/ 2006 şi a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006 – PL.x 655/2006. 

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 propunerii legislative 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar – 
veterinar –   Pl-X 452/2006. 

Domnul dr. Radu Roatiş, subsecretar de stat la Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de 
motive. Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. Toate articolele 
au fost votate în unanimitate. Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 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 –   Pl.X 568/ 2006. 
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Domnul deputat Augustin Zegrean, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive.  

Au urmat dezbateri generale.  
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 octombrie 2006, având 

următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind abrogarea 

alineatului (24) al articolului nr.26 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 
–   Pl.X 568/ 2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile,  
Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Munteanu Ioan, Mocioalcă Ion, Palăr 
Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile generale. 
După finalizarea dezbaterilor, s-a supus la vot articolul unic al 

propunerii legislative. Propunerea legislativă a primit aviz nefavorabil, cu 
majoritate de voturi. S-au înregistrat 19 voturi pentru respingere, 3 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri.  

 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Vasile MOCANU            
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