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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 4 
octombrie 2007, începând cu ora 900,  având următoarea ordine de 
zi aprobată: 

 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor (raport; Pl.x 
436/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport; Pl.x 488/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport; Pl.x 486/2007). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (raport; Pl.x 
490/2007). 

5. 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). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Valeriu Tabără, 
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 
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Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, 
Timar Liviu. 

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

Ca invitaţi au participat domnul Töke István, secretar de stat 
şi domnul Miron Moldovan, director general din cadrul Ministerului 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor (Pl.x 
436/2007). 
 Domnul deputat dr. Valeriu Tabără - a cerut unele explicaţii de 
la domnul Miron Moldovan, director general în M.A.D.R., 
precizând că în perioada anterioară s-au sacrificat cai de tracţiune, 
iar banii cuveniţi foştilor proprietari nu au fost achitaţi. 

Domnul Miron Moldovan – a arătat că în anul 2006 s-au făcut 
unele greşeli, în sensul că A.N.S.V.S.A. şi-a încălcat propriul ordin, 
care data din 2004, prin care se stabileau modalităţile de plată. 
Datorită unor nereguli constatate, au fost sistate plăţile, până la 
clarificarea problemelor.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea 
propunerii legislative. Propunerea a fost votată cu majoritate. 

S-au înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 1 vot 
împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
(Pl.x 488/2007). 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, în calitate de raportor,  a 
prezentat expunerea de motive la această propunere legislativă. 

Au urmat dezbateri generale. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea 

propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 1 vot 
împotriva respingerii. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 486/2007). 
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Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea propunerii legislative. 

Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 1 vot împotriva 
respingerii. 

În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, 
amânarea dezbaterii asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (Pl.x 490/2007) 
şi Proiectului 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) pentru şedinţa de săptămâna viitoare.  

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Dr.  Atilla Kelemen    Vasile Mocanu  

 


