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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din  zilele de 10,11,12 şi 13 decembrie 

2007 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 
11, 12 şi 13 decembrie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a Proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi 
şi drumuri naţionale (  aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 800/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a Proiectului 
de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit 
(aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.X 
798/2007).   

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor ( aviz pentru Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională; PL.x 804/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
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nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi alte măsuri adiacente (aviz pentru Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 803/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (aviz comun cu Comisia 
de Agricultură de la Senat PL.x 815/2007). 

6.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind 
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de 
către fondurile de garantare(sesizare în fond; Pl.x 738/2007). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 privind importului în România al 
produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi 
donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe(sesizare în 
fond raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx 743/2007). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţie, 
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 769/2007). 

9. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor( sesizare în fond; Plx 872/2007). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994(sesizare în fond 
raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
766/2007). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
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publice(sesizare în fond în vederea reexaminării şi depunerii unui 
raport suplimentar comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx 615/2007). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare(sesizare 
în fond; PLx 666/2007). 

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului  Legii Codului silvic( 
sesizare în fond; PLx 802/2007). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din 
carne(sesizare în fond în vederea  depunerii unui raport suplimentar; 
Plx.603/2007). 

 
Lucrările şedinţei din data de 10 decembrie 2007 au început la 

ora 1600.  
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 

absentat, motivat, domnul deputat Ionel Palăr,  aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. 
Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Oficiul Naţional de 

Rentă Viageră Agricolă din Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale; 

- doamna Veronica Toncea – preşedinte, Fondul de Garantare 
al Creditului Agricol; 

- doamna Ortansa Munteanu – director, Ministerul 
Transporturilor;  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.198/2004  privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale 
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(PL.x 800/2007). Din partea Ministerul Transporturilor a luat 
cuvântul doamna Ortansa Munteanu, director iar din partea comisiei 
a luat cuvântul domnul deputat Vasile Mocanu în calitate de raportor 
al acestui proiect de lege. În urma discuţiilor s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea şi analiza 
proiectului de lege privind unele măsuri în vederea asigurării 
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit (PL.X 798/2007). În urma discuţiilor avute în 
cadrul comisiei s-a hotărât de asemenea avizare favorabilă cu 
unanimitate de voturi a proiectului de lege. 

La punctul trei al ordinei de zi a fost dezbătută propunerea 
legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art. 73 din Legea nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (PL.x 804/2007). 

În luarea sa de cuvânt domnul deputat Ion Dumitru a subliniat 
că a iniţiat împreună cu domnul deputat Ioan Munteanu această 
propunere legislativă pentru a veni în întâpinarea solicitărilor din 
teren referitoare la regimul restrictiv de deţinere a armelor cu alică 
de către organele de control. Comisia a avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi şi această iniţiativă legislativă. 

Lucrările au continuat cu dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viageră 
agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente( Pl.x 
803/2007). Cu majoritate de voturi  (un vot împotrivă) comisia a 
hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Punctul cinci referitor la dezbaterea şi avizarea proiectului de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007   
(aviz comun cu Comisia de Agricultură de la Senat PL.x 815/2007) 
 a primit aviz nefavorabil din partea comisiei cu un număr de  19 
voturi pentru aviz nefavorabil şi 6 voturi  împotriva avizului 
nefavorabil. 

Ultimul punct dezbătut în şedinţa din 10 decembrie a fost  
dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
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alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de 
garantare(sesizare în fond; Pl.x 738/2007). La dezbateri generale a 
luat cuvântul doamna Veronica Toncea – preşedinte, Fondul de 
Garantare al Creditului Agricol care a subliniat faptul că promovarea 
acestei propunerii legislative ar defavoriza pe beneficiarii celorlalte 
fonduri de garantare. Cu 17 voturi pentru respingere şi 8 voturi 
pentru adoptare, propunera legislativă a fost respinsă. 

 
Lucrările s-au reluat în data de 11 decembrie 2007 începând 

cu  ora 1400. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 

absentat, motivat, domnul deputat Ionel Palăr,  aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen preşedinte al comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Oficiul Naţional de 

Rentă Viageră Agricolă din Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale; 

- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

Primul proiect analizat a fost  proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 privind importului în 
România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 
ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări 
terţe(sesizare în fond raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx 
743/2007). În luara sa de cuvânt doamna director Elena Leaotă a 
susţinut promovarea proiectului de lege care restricţionează 
introducerea în ţară a unor produse neomologate, respectiv netestate 
în condiţiile ţării noastre cu impact negativ asupra mediului 
înconjurător şi sănătăţii oamenilor provenite din ţări terţe, şi evitarea 

 5



acumulării de deşeuri pe teritoriul ţării noastre. Este de asemenea 
necesară reglementarea importului de produse de protecţie a 
plantelor, mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie 
a plantelor din ţări terţe. În urma dezbaterilor s-a trecut la vot: 
proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 al Titlului XI, 
Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţie, precum şi unele măsuri adiacente 
(sesizare în fond raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PLx 769/2007) a fost amânată pentru o şedinţă viitoare 
din lipsa iniţiatorului. 

 Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor( 
sesizare în fond; Plx 872/2007) a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată de Senat. 

 
Lucrările au continuat în data de 12 decembrie 2007 începând 

cu  ora 900. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 

absentat, motivat, domnul deputat Ionel Palăr,  aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen preşedinte al comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Neaţă – Director general, Agenţia 

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 

anexei la Legea arendării nr. 16/1994(sesizare în fond raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 766/2007) a fost 
amplu dezbătută în comisie şi au fost formulate amendamente, 
care se regăsesc în raportul întocmit. Cu unanimitate de voturi 
comisia a aprobat favorabil propunerea legislativă. 
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Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice(sesizare în fond în vederea reexaminării şi depunerii unui 
raport suplimentar comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Plx 615/2007). 

În calitatea pe care o are domnul Gheorghe Neaţă – Director 
general, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în 
Zootehnie a făcut o scurtă prezentare cu privire la criza prelungită 
din zootehnia românească manifestată pe de o parte prin scăderea 
dramatică a efectivelor de animale, dar şi prin dificultăţile 
întâmpinate în desfăşurarea activităţilor specifice de ameliorare şi 
reproducţie. Pe de altă parte datorită dublei subordonări al filialelor 
judeţene au apărut numeroase disfuncţionalităţi în sistem care se pot 
remedia prin comasarea într-o  structură unică, formată din 
autoritatea centrală împreună cu structurile judeţene, subordonată 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 La dezbateri generale din comisie a luat cuvântul domnul 
deputat Mircia Giurgiu care a amintit precedentul creat cu direcţiile 
fitosanitare. Domnul deputat Levente Szekely a solicitat amânarea 
propunerii legislative în vederea obţinerii unui nou punct de vedere 
de la Guvern. Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât 
aprobarea  propunerii legislative.  

 
Lucrările au continuat în data de 13 decembrie 2007 începând 

cu  ora 900. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 

absentat, motivat, domnul deputat Ionel Palăr,  aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen preşedinte al comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
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- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 

- Marian Stoicescu – Preşedinte al Federaţiei pentru Apărarea 
Pădurilor;  

- domnul Cristian Hera – Preşedinte al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice; 

- domnul Dumitru Simionescu – Vicepreşedinte al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice; 

- domnul Gheorghe Sin – Secretar General al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice; 

Primul proiect luat în discuţie a fost proiectului de lege privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare(sesizare 
în fond; PLx 666/2007). 

În calitatea sa de raportor domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei a făcut o analiză a situaţiei actuale din 
cercetare românească din care enumerăm: 

-finanţarea unităţilor de cercetare trebuie să se facă de la 
bugetul de stat altfel  sistemul nu poate performa; 

-România nu este pregătită pentru investiţii de cercetare pe 
termen lung; 

Domnul Cristian Hera preşedinte al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice a apreciat în luarea sa de cuvânt poziţia 
constructivă a Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 
găsirea unei soluţii de depăşire a crizei în care se găseşte cercetarea 
românească. 

La dezbateri generale au luat cuvântul următorii domni 
deputaţi:  

Domnul Nicolae Popa : susţine cu prioritate promovarea 
proiectului de lege penrtu că cercetarea înseamnă de fapt progresul 
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unei ţări, iar zona Transilvaniei din care domnul deputat provine a 
fost un etalon al cercetării româneşi. 

Domnul deputat Ioan Stan apreciază patosul cu care domnul 
preşedinte Hera susţine cercetarea românească care este importantă 
pentru fiecare ţară din lume. 

Discuţiile au continuat cu dezbaterea pe articole a proiectului 
de lege.Amendamentele admise se regăsesc în preraportul 
transmis Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a 
fost votat în unanimitate de către membrii comisiei. 

Dezbaterea şi analiza proiectului  legii Codului silvic( sesizare 
în fond; PLx 802/2007). 

Domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale a solicitat dezbaterea cu prioritate a proiectului 
mai sus menţionat.  

După dezbaterile generale care au avut loc în comisie s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi amânarea pentru o şedinţă 
ulterioară a dezbaterii pe fond. 

Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din 
carne(sesizare în fond în vederea  depunerii unui raport suplimentar; 
Plx.603/2007) a fost un subiect amplu dezbătut în şedinţă. 

La dezbaterile generale a participat dintre iniţiatorii acestei 
propuneri legislative domnul deputat Daniel Buda.  

La dezbateri generale au luat cuvântul următorii domni 
deputaţi: 

Domnul deputat Ioan Munteanu a remarcat că fondul 
problemei este unul corect, însă soluţia propusă nu este cea mai bună 
în sensul că nu putem discuta de societăţi comerciale în subordinea 
consiliilor judeţene. 

Domnul deputat Liviu Miroşeanu solicită sprijinul membrilor 
comisiei în vederea găsirii unei soluţii urgente de rezolvare a acestei 
probleme. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu a cerut un punct de vedere 
din partea Consiliului Concurenţei . 
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Domnul deputat   Levente Szekely a atras atenţia asupra 
faptului că abatoarele trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
pentru a funcţiona . 

Domnul deputat Vasile Mocanu  a propus amânarea propunerii 
legislative pentru o şedinţă ulterioară. Propunerea de amânare a 
fost adoptată cu majoritate de voturi şi un vot împotrivă. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
Dr.Atilla KELEMEN                          Vasile MOCANU 
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