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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi  15 martie  2007 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 
14 şi 15 martie  2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (sesizare în 
fond; raport înlocuitor; PL.x 844/2006).  

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane   
(sesizare în fond;  respinsă de Senat; Pl-x  977/2006). 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
reorganizarea terenurilor agricole (sesizare în fond; respinsă de 
Senat; Pl.x 70/2007). 

Lucrările şedinţei din ziua de 13 martie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de 
protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (sesizare în fond; raport 
înlocuitor; PL.x 844/2006).  

 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi 
membri ai comisiei: Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, 
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru 
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Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, 
Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul 
Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (PL.x 
844/2006).  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 martie 2007, 
începând cu ora 930.. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

-  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane   
(sesizare în fond;  respinsă de Senat; Pl-x  977/2006). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi 
membri ai comisiei: Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, 
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru 
Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, 
Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii.  
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul 
Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  propunerii legislative 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl-x  977/2006). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, având în 
vedere complexitatea problematicii legate de zona montană şi 
necesitatea corelării tuturor actelor normative referitoare la acest 
domeniu. 

Propunerea de amânarea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 martie 2007, 

începând cu ora 930.. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 

reorganizarea terenurilor agricole (sesizare în fond; respinsă de 
Senat; Pl.x 70/2007). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 26 de deputaţi 
membri ai comisiei: Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, 
Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru 
Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, 
Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, 
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely 
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul Dănuţ 
Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 
privind reorganizarea terenurilor agricole (Pl.x 70/2007). 
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S-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru a se realiza o 
evaluare a implicaţiilor asupra bugetului de stat, având în vedere 
prevederile din Legea nr.500/2002 conform cărora „În cazurile în 
care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 
normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se 
prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de 
venituri sau creşterea cheltuielilor”. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  
 

 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Valeriu Tabără       Vasile Mocanu   
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