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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 
22, 23 şi 24 mai 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (raport suplimentar; PL.x 168/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente(raport; Pl.x 266/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru  
modificare art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor (sesizare în fond; raport  PL.x  312/2007). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 
nr. 169/1997 (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 371/2007).  
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Lucrările şedinţei din data de 21 mai 2007 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (raport suplimentar; PL.x 168/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
aflat în delegaţie externă. Au participat ca invitaţi din partea 
Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale: 

- domnul Gheorghe Albu– secretar de stat ; 
- domnul Viorel Borşan – director; 
- domnul Daniel Matievschi – consilier; 
- doamna Adriana Chirea – director. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza articolului 5 din Proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse 
zaharoase şi alte produse agroalimentare (PL.x 168/2007). 

Domnii deputaţi Ioan Mocioalca şi Marian Hoinaru au propus 
un amendament pe care l-au supus dezbaterii în plenul comisiei. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a considerat oportun 
amendamentul şi a fost de acord cu promovarea lui. 

Domnul deputat Liviu Timar a subliniat faptul că trebuie să 
fie stimulaţi producătorii care prelucrează zahărul din sfecla de 
zahăr şi apoi cei care prelucrează zahărul din trestie de zahăr. 

Din partea M.A.D.R. a luat cuvântul domnul secretar de stat 
Gheorghe Albu care a prezentat comisiei punctul de vedere al 
ministerului şi anume: ministerul nu susţine acest amendament. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului amendamentul 
propus de domnii deputaţi. Rezultatul votului a fost următorul: 20  
voturi pentru menţinerea articolului 5 din raportul iniţial, 3 voturi 
împotriva şi 2 abţineri. 
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Lucrările şedinţei au fost reluate în data de 22 mai 2007, 
începând cu ora 14oo. Ordinea de zi aprobata a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (raport  Pl.x 266/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă. 
 A participat ca invitat din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale domnul Gheorghe Albu – secretar de stat; 

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Emanuil Semcu, 
vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza asupra propunerii legislative 
sus menţionate. In urma dezbaterilor generale s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 

Lucrările  au fost reluate în data de 23 mai 2007,  începând cu 
ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (raport  
PL.x  312/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Albu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo - vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la  dezbaterea şi analiza asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea art.26 din  Ordonanţa  Guvernului nr.42/2004 
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privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor (PL.x 312/2007). 

Au luat cuvântul următorii domni deputaţi: 
Domnul deputat Nicolae Popa în calitatea sa de iniţiator al  

propunerii legislative a reclamat faptul că la Senat proiectul a suferit 
modificări de fond. De asemenea, a solicitat Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale acordarea urgentă de despăgubiri 
proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise şi altfel afectate,  precum 
şi acordarea despăgubirilor pentru proprietarii care au suferit pagube 
colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea 
epizootiei. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Miroşeanu a solicitat 
urgentarea procesului de acordare de despăgubiri. 

Domnul Gheorghe Albu,  secretar de stat în M.A.D.R. a 
subliniat faptul că multe din documentaţiile depuse la M.A.D.R. 
pentru obţinerea despăgubirilor sunt incomplete. 

Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu a propus comisiei 
amânarea proiectului de lege, solicitând M.A.D.R. punerea la 
dispoziţia comisiei a unei situaţii exacte cu privire la despăgubirile 
acordate până în prezent. 

Propunerea de amânare a proiectului de Lege a fost adoptată 
în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 mai 2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 privind 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; raport comun cu 
Comisia juridica, de disciplină şi imunităţi;  Pl.x 371/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
aflat în delegaţie externă. 

A participat ca invitat domnul Gheorghe Albu – secretar de 
stat în Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

 4



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 371/2007). 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 
prezentată. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul deputat Ioan Munteanu în calitatea sa de raportor al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 privind 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 a 
subliniat faptul că argumentul pentru care Guvernul nu susţine 
această propunere legislativă este unul de natura juridică şi anume 
cel al legiferărilor paralele. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Miroşeanu a solicitat 
comisiei amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 
şedinţa viitoare, menţionând lipsa iniţiatorilor. 

Propunerea de amânare a fost supusă votului de domnul 
vicepreşedinte Adrian Emanuil Semcu şi a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi.   

 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  
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