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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 23 septembrie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 23
septembrie 2008, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 363/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind pescuitul
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x.
398/2008).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii
români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al
producătorilor din acvacultura celorlalte state ale Uniunii Europene
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 378/2008).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (raport de reexaminare comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 871/2007/2008).

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
– Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian –
Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu (raport
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x
343/2008).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind unităţile
zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 (raport; Pl.x
496/2008).
7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
obligativitatea achiziţionării brazilor de crăciun în ghiveci (raport;
Pl.x 426/2008).
8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea
şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor
Agricole şi Alimentare (raport; PL.x 491/2008).
9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (raport; PL.x 492/2008).
10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Anexei la legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
(retrimitere pentru raport suplimentar; Pl.x 671/2006).
11. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului de împrumut (proiect privind completarea
sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii),
între România şi Banca Internaţională pentru reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 (avizare;
PL.x 538).
Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu
Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian,
Ionescu Daniel, Miroşeanu Alexandru Liviu, Mocioalcă Ion,
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Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Popa Nicolae, Stan Ioan,
Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. Lucrările
au fost conduse de domnul deputat Nicolae Popa, vicepreşedinte al
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Daniel Dicu – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Violeta Jianu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dumitru Georgescu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Roxana Grădinariu – euroconsilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Gabriel Cristu Chirfot – şef serviciu, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cristian Apostol – director, Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva;
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- doamna Sabina Maxim – consilier juridic, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;
- domnul Nicolae Dinulescu – preşedinte, Patronatul
ROMPESCARIA;
- domnul Lucian Sanda - preşedinte, Federaţia Organizaţiilor
de Pescari;
- domnul Mircea Pascale – preşedinte, Asociaţia Patronală
Delta Dunării;
- domnul Mihail Butelchin – preşedinte, Asociaţia de Pescari.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (PL.x. 363/2008).
Domnul deputat Nicolae Popa, preşedintele de şedinţă, a
precizat că pe ordinea de zi se mai află încă două proiecte de lege
care vizează reglementări în acelaşi domeniu şi a propus membrilor
comisiei amânarea dezbaterii pe această problematică şi armonizarea
tuturor propunerilor, încât actul normativ care va rezulta să aibă în
vedere reglementarea tuturor problemelor. Propunerea de amânare a
fost aprobată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL.x 871/2007/2008).
Domnul deputat Filip Georgescu – a arătat că domeniul
analizat este foarte important şi că, în ultima perioadă, s-a lucrat
pentru ca propunerile pozitive să fie incluse în raportul final care va
fi întocmit de Comisia pentru agricultură, silvicultură industrie
alimentară şi servicii specifice şi de Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost
aprobate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat
în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al oraşului
Cisnădie, judeţul Sibiu (Pl.x 343/2008).
În timpul dezbaterilor s-a cerut amânarea analizei pentru
clarificarea unor aspecte legate de destinaţia finală a terenurilor care
fac obiectul transferului.
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au
înregistrat 18 voturi pentru amânare şi 3 voturi împotriva amânării.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
unităţile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 (Pl.x
496/2008).
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Domnul deputat Nicolae Popa, în calitate de iniţiator al
propunerii legislative a arătat că fermele zootehnice care
funcţionează în prezent, construite cu fonduri structurale şi de la
bugetul de stat, nu pot respecta distanţele prevăzute pentru
vecinătăţi, din cauza expansiunii construcţiilor de locuinţe.
Consiliile locale eliberează autorizaţii de construcţie fără a ţine
seama de prevederile legale în vigoare. Prin proiectul pe care-l
susţine se solicită condiţionarea eliberării autorizaţiilor de
construcţie în zonele apropiate de ferme, de respectarea distanţelor
prevăzute în legislaţie.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără - a cerut extinderea ariei de
cuprindere şi cu alte tipuri de ferme, cum ar fi cele vegetale sau
pomicole, pentru că şi acestea au nevoie de protecţie în faţa
expansiuni afacerilor imobiliare.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a arătat că proiectul de lege
este redundant şi aberant, pentru că în domeniu există reglementări,
ele trebuie doar respectate.
Domnii deputaţi Ioan Munteanu şi Liviu Timar au susţinut
protejarea fermelor existente în faţa extinderii zonelor cu construcţii
de locuinţe.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că multe dintre
fermele zootehnice au dispărut deja şi este dificil să fie apărate în
faţa avântului construcţiilor.
Domnii deputaţi Daniel Ionescu, Constantin Tămagă, Szekely
Levente Csaba au susţinut adoptarea proiectului de lege, pentru a
stopa declinul efectivelor de animale şi desfiinţarea fermelor
zootehnice.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea propunerii
legislative. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 19
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
obligativitatea achiziţionării brazilor de crăciun în ghiveci (Pl.x
426/2008).
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea.
Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al
Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (PL.x 492/2008).
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, în calitate de raportor a
precizat că produsele tradiţionale vor oferi micilor producători
posibilităţi de a readuce şi menţine metodele autentice locale,
îmbunătăţindu-le calitativ, în vederea asigurării cerinţelor de
siguranţă alimentară şi trasabilitate cerute de legislaţia comunitară.
Produsele tradiţionale vor menţine şi crea noi locuri de muncă în
mediul rural care vor determina creşterea valorii adăugate şi
diversificarea activităţilor economice generatoare de venituri
alternative.
Domnia sa a arătat că în acest domeniu, deşi au existat condiţii,
multe nu s-au finalizat din cauza dezinteresului, în principal la
nivelul direcţiilor agricole.
A cerut să nu se mai înfiinţeze structuri noi, să se folosească
specialiştii existenţi deja în sistem.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut clarificarea
prevederilor privind funcţionalitatea Oficiului Naţional de Produse
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti.
Domnii deputaţi Liviu Timar, Constantin Tămagă, Daniel
Ionescu şi Valeriu Tabără au cerut formularea mai precisă a unor
prevederi din textul ordonanţei.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se
regăsesc în raportul întocmit de comisie.
S-a propus aprobarea proiectului de lege. Toate articolele, de la
art.1 la art.6 au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de
lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi pentru şi 3
voturi împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa
Produselor Agricole şi Alimentare (PL.x 491/2008).
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Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat reglementările principale cuprinse în proiectul de lege,
precizând că prin prezentul act normativ se reglementează crearea şi
actualizarea unei evidenţe viitoare cu privire la piaţa produselor
agricole şi alimentare. Colectarea şi verificarea informaţiilor primare
privind piaţa produselor agricole şi alimentare se realizează de către
M.A.D.R., pe filieră de produs sau grupe de produse, prin colectarea
informaţiilor de la unităţile de raportare, direct sau prin intermediul
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente.
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără şi domnul deputat Vasile
Mocanu au ridicat problema răspunderii reprezentanţilor M.A.D.R.
în cazul divulgării unor date confidenţiale referitoare la operatorii
economici furnizori de informaţii de piaţă.
S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost
aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Anexei la legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
(Pl.x 671/2006).
S-a propus amânarea analizei, pentru clarificarea, împreună cu
reprezentanţii Agenţiei Domeniilor Statului a aspectelor legate de
suprafeţele de teren pe care sunt amplasate bunurile imobile în care
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară.
În finalul dezbaterilor, Proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut (proiect privind completarea sprijinului
financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între
România şi Banca Internaţională pentru reconstrucţie şi Dezvoltare,
semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 (PL.x 538) a primit aviz
favorabil.
PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

