PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 16.11.2006
Nr. 24/650

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13 şi 14 noiembrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind intervenţiile
active în atmosferă – avizare – PL.x 781/2006;
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind atribuirea cu titlu
gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor
naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii – avizare –
PL.x 839/2006;
3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru aplicarea unor
articole, modificarea şi completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie
1998, cu modificările şi completările ulterioare – sesizare în fond – Pl.x
771/2006.
Lucrările şedinţei din data de 13 noiembrie 2006 a început la orele 1600
şi a avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind intervenţiile
active în atmosferă – avizare – PL.x 781/2006.
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei, din totalul de 25
de membri. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Béla Ladislau
Kelemen şi domnul deputat Ionel Palăr, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu,
vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
intervenţiile active în atmosferă – PL.x 781/2006.
Domnul deputat Adrian Semcu a arătat că proiectul de lege a mai fost
dezbătut şi în şedinţa trecută şi s-a stabilit că în perioada de o săptămână să se
clarifice problemele ridicate cu acel prilej. A propus acordarea unui aviz
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 noiembrie 2006,
începând cu orele 1400, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind atribuirea cu titlu
gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor
naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii – avizare –
PL.x 839/2006;
2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru aplicarea unor
articole, modificarea şi completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie
1998, cu modificările şi completările ulterioare – sesizare în fond – Pl.x
771/2006.
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei, din totalul de 25
de membri. Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Béla Ladislau
Kelemen şi domnul deputat Ionel Palăr, aflaţi în delegaţie externă.
Ca invitaţi au participat:
- domnul István Töke - secretar de stat, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Viorel Borşan - director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu,
vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe
urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile
legii – PL.x 839/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că,
având în vedere calamităţile naturale care au afectat în ultima vreme ţara
noastră şi au condus la distrugerea a numeroase locuinţe şi anexe gospodăreşti,
soluţia atribuirii cu titlu gratuit a materialelor lemnoase confiscate se identifică
drept o modalitate operativă şi eficientă prin care pot fi sprijiniţi locuitorii din
zonele afectate.
Materialele lemnoase se atribuie persoanelor fizice din localităţile
afectate de calamităţi naturale în vederea folosirii pentru repararea locuinţelor
şi anexelor gospodăreşti sau, după caz, la construirea altora noi, precum şi
pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea hranei. Au urmat dezbateri generale.
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
pentru aplicarea unor articole, modificarea şi completarea Legii Apiculturii
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nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare – Pl.x
771/2006.
Domnul István Töke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a precizat că Guvernul nu susţine propunerea
legislativă supusă dezbaterii. Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe
articole. Toate articolele au primit, în unanimitate, vot negativ. În ansamblu,
propunerea legislativă a primit vot negativ, fiind respinsă.
La sfârşitul şedinţei, domnul Viorel Borşan, director în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat o scurtă informare în
legătură cu o hotărâre de Guvern prin care vor fi alocate 200 miliarde lei
pentru achiziţionarea de animale de rasă. Programul urmează să se deruleze
până la 5 decembrie 2006.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a atras atenţia că termenul este
foarte strâns şi ar trebui regândit. De asemenea, cere ca hotărârea de Guvern
să nu fie doar în beneficiul unui grup restrâns.
A propus, de asemenea, ca termenul până la care se pot depune cererile
pentru sprijinul financiar prevăzut în proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de
sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea
culturilor din toamna anului 2006 să fie 1 decembrie 2006, pentru a da
posibilitatea cât mai multor fermieri să-şi depună cererile.
Domnul deputat Vasile Mocanu – s-a declarat nemulţumit de
răspunsurile reprezentantului Guvernului şi a cerut să i se clarifice aria de
aplicare a hotărârii de Guvern pe marginea căreia s-au purtat discuţiile.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Adrian SEMCU

Vasile MOCANU
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