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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 februarie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19
şi 20 februarie 2008, având următoarea ordine de zi:
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, în domeniul public al
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov,
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov
(sesizare în fond; PL.x 537/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(sesizare în fond; PL.x 865/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; Pl.x 871/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea
unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei pe pajişti
(sesizare în fond; PL.x 863/2007).

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea
unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (sesizare în fond;
PL.x 864/2007).
6. Dezbaterea şi analiza
Propunerii legislative pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(raport suplimentar; Pl.x 428/2007).
7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege Codul silvic;
Propunerii legislative „Codul Silvic” şi a Propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (raport suplimentar; PL.x 802; Pl.x 265; Pl.x
217).
Lucrările şedinţei din data de 19 februarie 2008 au început la
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege Codul silvic;
Propunerii legislative „Codul Silvic” şi a Propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (raport suplimentar; PL.x 802; Pl.x 265; Pl.x
217).
2. 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, în domeniul public al
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov,
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov
(sesizare în fond; PL.x 537/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
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cinegetic (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; Pl.x 871/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile,
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflat
în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Miron Moldovan – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Daniel Dicu – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Ion Roşu – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Radu Timofte – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Dana Rebega – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Aristotel Căncescu – preşedinte, Consiliul Judeţean
Braşov;
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- domnul Augustin Vespasian Iancu – consilier, Consiliul
Judeţean Braşov;
- domnul Weissberger Ronald – preşedinte, Compania
INTELCAN;
- domnul Ioan Toma – şef reprezentanţă, Compania
INTELCAN.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege Codul
silvic; Propunerii legislative „Codul Silvic” şi a Propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (PL.x 802; Pl.x 265; Pl.x
217).
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că
proiectul de lege a fost retrimis la comisie pentru raport suplimentar.
De asemenea, a precizat că Pl.x 265 şi 217 au fost respinse.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că
trebuie făcute unele modificări.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a arătat că nu este de acord
cu formulările de la art. 12 şi 13, unde se menţionează că „fondul
forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se
administrează prin ocoale silvice private care funcţionează ca regii
autonome de interes local cu specific exclusiv silvic. A anunţat că va
face o notificare pentru a se verifica dacă din punct de vedere al
constituţionalităţii lucrurile sunt în regulă.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Cu excepţia art.12 şi art.13
care au fost votate cu majoritate, toate celelalte articole au fost
votate în unanimitate. La art.12 şi art.13 s-au înregistrat 22 de voturi
pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au
înregistrat 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 871/2007).
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că
Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 2006 are o
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contribuţie substanţială, în primul rând, în ceea ce priveşte stabilirea
unor norme şi reguli moderne cu privire la gestionarea şi protejarea
acestui fond şi, în al doilea rând, în ceea ce priveşte armonizarea
legislaţiei româneşti cu normele şi reglementările Uniunii Europene.
Deşi legea în ansamblul său reuşeşte să stabilească reguli şi
norme clare cu privire la domeniul pe care îl reglementează, pe
parcursul adoptării sale s-au strecurat şi unele scăpări în primul rând
de natură tehnică, în cadrul anexelor şi unele scăpări, ce-i drept mai
puţine, în cadrul legii propriu-zise.
Până în acest moment, de la data adoptării sale legea a fost
modificată la iniţiativa unui grup de deputaţi din întreg spectrul
politic reprezentat în Parlament, modificări care au avut ca scop
tocmai îmbunătăţirea textului legii. Acelaşi lucru ni l-am propus şi
noi prin demersul de faţă.
Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. În
timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în
raportul întocmit de comisie.
Toate articolele au fost votate în unanimitate cu excepţia
art.31, unde s-a înregistrat 1 abţinere, art.33 alin.(3) unde s-au
înregistrat 3 abţineri, art.34 unde s-au înregistrat 3 voturi împotrivă
şi 1 abţinere, art. 34 cu 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere, art.35, cu 3
voturi împotrivă, art.42 cu 1 vot împotrivă şi 1 abţinere şi art.43 cu 3
voturi împotrivă.
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au
înregistrat 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
În continuare 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, în
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport
Internaţional Braşov (PL.x 537/2007).
Domnul Artistotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov a prezentat aspectele principale legate de avantajele pe care
le-ar aduce realizarea investiţiei Aeroportul Internaţional Braşov, dar
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şi pentru o zonă destul de întinsă, cuprinzând şi judeţul Covasna şi
Harghita.
Domnia sa a precizat că suprafaţa necesară a fost dimensionată
în urma unor studii de specialitate, efectuate de firme cu o mare
experienţă în domeniu. A precizat, de asemenea, că terenurile vor fi
utilizate numai pentru materializarea acestei investiţii, fiind exclusă
orice altă destinaţie.
Domnul Iancu Vespasian Augustin, consilier al Consiliului
Judeţean Braşov, a precizat că în ultimii 18 ani, Braşovul a pierdut
aproximativ 100.000 de locuri de muncă, iar Aeroportul
Internaţional Braşov vine să susţină restructurarea economică a
zonei. Aeroportul va transporta atât pasageri, cât şi marfă şi va
rezolva probleme importante şi pentru zona înconjurătoare,
incluzând şi judeţele Harghita şi Covasna, care s-au alăturat în
realizarea acestei investiţii care se va materializa cu fonduri private,
urmând ca terenul să fie pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean
Braşov.
La acest proiect se lucrează de 3 ani, iar în acest moment se
poartă negocieri cu băncile care ar trebui să asigure fondurile pentru
acest proiect.
Domnul Ioan Toma, şeful reprezentanţei INTELCAN a arătat
că, pentru realizarea unei investiţii de asemenea anvergură ar fi fost
necesare 400 hectare de teren, iar investiţia este absolut necesară
pentru reasigurarea unei zone industriale de talia Braşovului.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu –a întrebat dacă afacerea
aflată în discuţie este asigurată şi dacă aceasta ar da faliment din
diverse motive ce s-ar putea întâmpla. Pe plan judeţean ar trebui
avut în vedere ca Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov să primească în compensaţie
terenul care i se ia pentru aeroport.
Domnul deputat Adrian Moisoiu – a întrebat dacă se justifică
preluarea terenurilor agricole pentru o astfel de investiţie în
condiţiile în care în jurul zonei sunt aeroporturi care ar putea să fie
puse la dispoziţia zonei în cauză.
A considerat că suprafaţa solicitată, de 200 hectare de teren,
este prea mare, iar prezentarea făcută este încărcată de subiectivism.
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Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că în şedinţele
anterioare s-a opus aprobării proiectului de lege pentru că datele
puse la dispoziţia comisiei erau insuficiente şi nici acum justificarea
nu a fost satisfăcătoare.
Domnul deputat Liviu Miroşeanu – a solicitat o formulă de
schimb a terenului, arătând că, în acest caz, trebuie făcută o
compensare de terenuri.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a considerat că investiţia
este necesară dar dacă această solicitare ar fi fost introdusă în
procedură normală, acum ar fi fost, probabil, aprobată. Întregul
suport a fost lăsat pe umerii Primului Ministru, care a semnat
ordonanţa de urgenţă.
A arătat că regretă că Guvernul nu respectă şi nu măsoară
necesităţile acestei ţări cu aceeaşi măsură.
A fost distrusă cercetarea, iar Primul Ministru semnează doar
pentru a-i ajuta pe membrii marcanţi ai partidului său. A arătat că şi
judeţul Iaşi se străduieşte de 7 ani să modernizeze şi să mărească şi
capacitatea aeroportului de aici, dar puterea actuală nu tratează acest
judeţ cu aceeaşi măsură.
Trebuie găsite soluţii pentru toate solicitările.
Domnul deputat Nicolae Popa - a arătat că investiţia aflată în
dezbatere vine să rezolve probleme de natură socială şi economică
pentru o zonă destul de vastă şi s-a declarat de acord ca şi alte zone
să beneficieze de sprijin pentru realizarea obiectivelor de investiţii
necesare.
Domnul deputat Gheorghe Gabor – a arătat că problema
Aeroportului Internaţional Braşov se politizează şi acest lucru nu
face bine nimănui. Aeroportul nu se construieşte nici pentru PNL,
nici pentru PSD şi nici pentru UDMR, mai ales că acesta nu se va
termina până la viitoarele alegeri locale.
Întârzierea începerii nu este în avantajul nimănui şi a cerut
aprobarea ordonanţei de urgenţă.
Domnul deputat Liviu Timar – a arătat că nu contestă utilitatea
acestui aeroport, dar data trecută a cerut şi să se pună la dispoziţie un
punct de vedere al conducerii Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov şi un altul de la
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Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Dacă vine cineva de la
aceste instituţii şi ne convinge că nu este nicio problemă, atunci se
mai poate discuta.
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a arătat că
toată lumea este convinsă de utilitatea realizării Aeroportului
Internaţional Braşov, dar se doreşte, de către fiecare deputat o
justificare clară a terenurilor utilizate. A menţionat că, în calitatea
pe care o are de membru al A.S.A.S. ştie că şi conducerea instituţiei
şi-a dat acordul pentru transferul terenului, în legătură cu care s-au
formulat fel de fel de obiecţii. A propus, în lipsa unei înţelegeri
pentru aprobarea acestui proiect, amânarea dezbaterii, pentru a se
veni cu alte elemente în plus care să convingă membrii comisiei să
fie de acord cu realizarea investiţiei.
În caz contrar, domnia sa a menţionat că se vede obligat să
sesizeze Curtea Constituţională pentru a vedea care sunt
consecinţele juridice generate de respingerea proiectului.
Domnul deputat Stelian Fuia – a întrebat cum de se vorbeşte de
o investiţie în derulare în condiţiile în care terenul necesar nu este
încă pus la dispoziţie.
Domnul Aristotel Căncescu – a arătat că regretă că în comisie
nu s-a găsit înţelegerea necesară pentru aprobarea proiectului şi că
subiectul a fost foarte mult politizat. Domnia sa a precizat că s-a ales
zona Ghimbav, care are un primar PSD, pentru că investiţia nu a fost
gândită politic de cei din judeţ.
A menţionat că Braşovul are nevoie de teren şi aeroport pentru
a nu se scufunda economic.
Domnul senator Otilian Neagoe – a arătat că ideea realizării
Aeroportului Internaţional la Braşov este din 1991, pentru că zona
are o infrastructură deficitară şi se află într-o situaţie economică
dramatică. Trebuie avut în vedere potenţialul turistic considerabil pe
care-l are zona şi trebuie dezvoltată infrastructura.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi
pentru amânare şi 4 voturi împotrivă.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 februarie
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(sesizare în fond; PL.x 865/2007).
2. Dezbaterea şi analiza
Propunerii legislative pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(raport suplimentar; Pl.x 428/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea
unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei pe pajişti
(sesizare în fond; PL.x 863/2007).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea
unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (sesizare în fond;
PL.x 864/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile,
Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu.
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflat
în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Miron Moldovan – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
A participat, de asemenea, domnul senator Petru Stan, iniţiator
al Proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării
sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal,
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi
sistematizării teritoriului.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(PL.x 865/2007).
Domnul senator Petru Stan, în calitate de iniţiator al
proiectului de lege a arătat că de la ultima şedinţă au fost formulate
unele amendamente, pe care le supune dezbaterii.
Domnul Miron Moldovan, director general în M.A.D.R. a
arătat că Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege din
cauza acordurilor pe care le are cu Uniunea Europeană, care a impus
unele restricţii în ceea ce priveşte ajutoarele acordate în agricultură.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că Guvernul ar
trebui să adopte modelul Guvernului Polonez, care a argumentat în
faţa Uniunii Europene necesitatea sprijinirii anumitor domenii din
agricultură şi a obţinut unele derogări.
Despre necesitatea sprijinului acordat pomicultorilor au vorbit
domnii deputaţi Ion Dumitru, Liviu Timar, Liviu Miroşeanu, Ionesie
Ghiorghioni.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea Proiectului
de Lege pentru completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi
pentru şi 5 abţineri.
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare
alocate de la bugetul de stat (Pl.x 428/2007).
Domnul Sorin Chelmu, secretar general al M.A.D.R. a
prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Munteanu şi Daniel
Ionescu. După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea
proiectului de lege. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
acordarea unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei
pe pajişti (PL.x 863/2007) şi a Proiectului de Lege privind acordarea
unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (PL.x 864/2007).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea celor 2
proiecte.
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au
înregistrat 17 voturi pentru respingere şi 8 voturi împotriva
respingerii.

PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

