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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de  6 şi 7 mai 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7 
mai 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

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, judeţul Braşov, în domeniul public 
al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov – 
Ghimbav (raport suplimentar; PL.x 537/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 
deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
719/2007).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 6 mai 2009 au început la ora 900 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 



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, judeţul Braşov, în domeniul public 
al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov – 
Ghimbav (raport suplimentar; PL.x 537/2007). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

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

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

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, judeţul Braşov, în domeniul 
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov 
– Ghimbav (PL.x 537/2007). 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a precizat că nimeni din 
comisiei nu doreşte ca o investiţie aşa cum este Aeroportul 
Internaţional Braşov să fie pusă în pericol de a fi blocată, iar 
amânările care s-au înregistrat până acum au avut darul de a clarifica 
unele probleme legate de modul în care se realizează transferul de 
terenuri şi se utilizează suprafeţele indicate în anexa la acest proiect 
de lege.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
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Toate articolele au fost votate în unanimitate. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea 
pe piaţă a organismelor modificate genetic (PL.x 719/2007).  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a făcut unele precizări în 
legătură cu proiectul de lege şi a răspuns unor întrebări privitoare la 
organismele modificate genetic. Viitorul agriculturii este strâns legat 
de paşii care vor fi făcuţi în domeniul cercetării.  

Domnia sa a arătat că, în conformitate cu principiul precauţiei 
se impune respectarea unor reguli şi principii generale la realizarea 
evaluării riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului.  

Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului trebuie 
să se realizeze într-o manieră transparentă pe baza unei metode 
ştiinţifice fiabile şi pe baza datelor ştiinţifice şi tehnice disponibile.  

De asemenea, evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi a 
mediului trebuie să se realizeze pentru fiecare caz, ceea ce înseamnă 
că informaţiile solicitate pot varia în funcţie de tipul de organisme 
modificate genetic implicate, de utilizarea preconizată şi de mediul 
potenţial receptor ţinând cont, printre altele, de organismele 
modificate genetic existente deja în mediu.  

Oricum, în ce priveşte riscurile asupra sănătăţii, grija va fi 
permanentă, iar datele existente până acum nu au relevat aspecte 
care să genereze o reală temere că exploatarea organismelor 
modificate genetic ar duce la pericole pentru sănătatea umană sau a 
animalelor. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, 
Kelemen Atilla Béla Ladisalu, Béres Vasile Ştefan, Culiţă Tărâţă, 
Gheorghe Antochi, Victor Raul Soreanu Surdu, Ion Tabugan, care 
au subliniat legătura strânsă între cercetare şi progresul agriculturii şi 
au arătat necesitatea introducerii în producţie a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie. Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. 
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În ansamblu, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic a 
fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 mai 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

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

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997. 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, amânarea 
analizei pentru o şedinţă viitoare.  

 
Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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