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Comisia pentru agricultură, silvicultură,
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Nr. 24/314

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 iunie 2007
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13
şi 14 iunie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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 (sesizare în fond; PL.x 312/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea
unui 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 municipiului
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov,
judeţul Braşov (sesizare în fond; raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 391/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind
administrarea pădurilor din România (sesizare în fond; PL.x
423/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind abrogarea
alineatului (2) al articolului nr.26 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 nr.169/1997 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 568/2006).
Lucrările şedinţei din data de 12 iunie 2007 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. 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 (sesizare în fond; PL.x 312/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea
unui 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 municipiului
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov,
judeţul Braşov (sesizare în fond; raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 391/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau şi domnul deputat Nicolae Popa, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările 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 Csutak Nagy Laszlo - vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Claudiu Piţoiu – consilier, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
S-a trecut la 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 (PL.x 312/2007).
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Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că la analiza
precedentă s-a cerut o situaţie cu efectele aplicării prevederilor din
actul normativ aflat în dezbatere. A propus ca dezbaterea să fie
amânată până la clarificarea tuturor aspectelor.
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.
23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,
în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea
Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov (PL.x
391/2007).
Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut ca dezbaterea pe
această temă să fie reluată într-o şedinţă viitoare, pentru că la
precedenta analiză s-a cerut o situaţie detaliată a terenurilor care se
transmit în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,
iar Nota de fundamentare privind promovarea proiectului de act
normativ de transmitere din domeniul public al statului în domeniul
public al municipiului Braşov a unor imobile necesare pentru
realizarea obiectivului de investiţie „Ocolitoarea Municipiului
Braşov” nu aduce toate elementele necesare, cerute de membrii
comisiei.
Propunerea de amânarea a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 3 voturi împotrivă.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 iunie 2007,
începând cu ora 93o. Ordinea de zi aprobata a fost următoarea:
- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind
administrarea pădurilor din România (sesizare în fond; PL.x
423/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau şi domnul deputat Nicolae Popa, aflaţi în delegaţie externă.
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,
vicepreşedinte al comisiei.
Au participat ca invitaţi:
domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2007 pentru
modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.139/2005
privind administrarea pădurilor din România (PL.x 423/2007).
În calitate de raportor, domnul deputat Ion Dumitru a arătat că,
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.38/2006, s-a instituit un
termen de 18 luni pentru reautorizarea ocoalelor silvice prevăzute la
art.4 alin.(1) lit.b) înfiinţate până la data intrării în vigoare a acesteia.
În România funcţionează 108 ocoale silvice private care
administrează aproximativ 947.260 ha de pădure. Prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.38/2006, ocoalele silvice private au fost
obligate să se reautorizeze cu îndeplinirea criteriilor prevăzute de
respectivul act normativ. Până la această dată s-au autorizat 12 noi
ocoale silvice şi s-au reautorizat 6 dintre cele existente. Mai au
obligaţia să se reautorizeze, până la data de 18 aprilie 2007, 55 de
ocoale silvice private, care administrează aproximativ 640.000 ha de
pădure. Dacă nu se prelungeşte termenul de reautorizare există
pericolul de a rămâne neadministrate 640.000 ha de pădure, cu
consecinţe dezastruoase pentru fondul forestier naţional.
Actul normativ prevede prelungirea termenului legal stabilit
pentru reautorizarea ocoalelor private constituite anterior intrării în
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, până la
data de 20 aprilie 2008.
Au urmat dezbateri generale.
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 iunie 2007,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
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- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind abrogarea

alineatului (2) al articolului nr.26 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 nr.169/1997 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 568/2006).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla
Ladislau şi domnul deputat Nicolae Popa, aflaţi în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,
vicepreşedinte al comisiei.
A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
abrogarea alineatului (2) al articolului nr.26 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 nr.169/1997 (Pl.x 568/2006).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru a se
da posibilitatea studierii atente a consecinţelor aplicării acestei
propuneri legislative.
Propunerea de amânare a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 3 voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,
Dr.Valeriu Tabără

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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