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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2011
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 şi 16
iunie 2011, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov,
judeţul Braşov (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi; Pl.x 349/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind darea în
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor
suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de
investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj” – „Varianta de ocolire
Arad cu profil de autostradă” respectiv a obiectivului de investiţie
„Autostrada Nădlac-Arad” (raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 363/2011).

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de
plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia
internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante (raport comun cu
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 383/2011).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi
regenerabili pentru transport (aviz; PL.x 388/2011).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul
Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea
extinderii cimitirului situat în satul Secuieni (raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 384/2011).
Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 15 iunie 2011, au
început la ora 1400 şi, în prima parte, s-au desfăşurat în comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Marian Ianculescu – secretar general, Academia de
Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Gheorghe Băjan – director executiv adjunct, Institutul
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor;
- doamna Niculina Dincă – şef serviciu, Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor;
- domnul Sorin Chiru – director general, Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov;
- domnul Benone Velcescu – consilier superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Didina Ioan – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Rodica-Mihaela Ciora – expert, Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda şi
domnul deputat Stelian Fuia, preşedinţii celor două comisii.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov,
judeţul Braşov (Pl.x 349/2011).
După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole.
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, Propunerea
legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public
al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Braşov, judeţul Braşov a fost votată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Secuieni în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale
Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local
Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni (Pl.x
384/2011).
Domnul Marian Ianculescu, secretar general ASAS, a prezentat
punctul de vedere al instituţiei pe care o reprezintă.
Domnii deputaţi Marian Ghiveciu, Gheorghe Gabor şi Mircea
Silvestru Lup şi-au arătat dezacordul în legătură cu transferul unor
terenuri pentru astfel de obiective.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost
votate cu majoritate. În ansamblu, Propunerea legislativă privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul
Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea
extinderii cimitirului situat în satul Secuieni a fost votată cu majoritate.
S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 1 abţinere.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi
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Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a
obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj” –
„Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” respectiv a
obiectivului de investiţie „Autostrada Nădlac-Arad” (PL.x 363/2011).
Domnii deputaţi Ion Tabugan şi Tinel Gheorghe s-au pronunţat
pentru aprobarea proiectului de lege.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În ansamblu, Proiectul de
Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a
obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj” –
„Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” respectiv a
obiectivului de investiţie „Autostrada Nădlac-Arad” a fost votat cu
majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Lucrările în şedinţă au continuat la sediul Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind promovarea
producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili
pentru transport (aviz; PL.x 388/2011).
2. Analiza privind situaţia cabalinelor din zona Deltei Dunării.
3. Analiza situaţiei din domeniul avicol.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi
regenerabili pentru transport (PL.x 388/2011).
Domnul Benone Velcescu, consilier superior în MADR, a
prezentat poziţia Guvernului, care este de acord cu acordarea unui aviz
favorabil.
Au urmat dezbateri.
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Domnul deputat Stelian Fuia a propus acordarea unui aviz
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei privind
cabalinele din zona Deltei Dunării.
Ca invitaţi la dezbaterea au participat:
- domnul Grigore Baboianu – guvernator, Administraţia
Rezervaţiei Biosfera „Delta Dunării”;
- domnul Patriche Neculai – director, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galaţi;
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări
din România;
- doamna Marinela Tertis –director executiv, Direcţia SanitarVeterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea;
- domnul Gicu Drăgan – director executiv, Direcţia SanitarVeterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila;
- domnul Emilian Popescu – inspector general, Poliţia animalelor;
- doamna Andra Crişan – consilier comunicare, Poliţia
animalelor;
Domnul Grigore Baboianu, guvernator al ARBDD, a prezentat o
informare în legătură cu starea ecosistemelor naturale din RBDD şi a
amintit actele normative care se referă strict la această arie protejată,
unică în Europa.
Domnia sa a arătat că, după 1990, foarte multe animale au fost
lăsate în stare liberă, sunt sălbatice sau în stare de sălbăticie şi, din
cauza numărului destul de mare, reprezintă un pericol pentru vegetaţie,
mai ales în Pădurea Letea.
A precizat că, în acest moment, sunt aproximativ 5000 de cai care
păşunează liber, care nu sunt revendicaţi şi au căpătat comportament de
animale sălbatice.
Iernarea cailor abandonaţi creează pericole pentru soarta
vegetaţiei din Delta Dunării.
Domnul Patriche Neculai, director al ICDEPA, a arătat că în
acest caz, animalele sunt în semisălbăticie şi a propus izolarea
animalelor scăpate în zone amenajate. Pentru menţinerea acestora sub
control se impune identificarea tuturor animalelor şi testarea stării de
sănătate a acestora.
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În toată această acţiune este nevoie de mai multă implicare a
autorităţilor locale.
Doamna Marinela Tertis, director executiv la DSVSA Tulcea, a
prezentat o situaţie pe care specialiştii de la această instituţie o
urmăresc prin prisma specialiştilor şi a prezentat un program pe care
DSVSA Tulcea l-a elaborat pentru îndreptarea situaţiei.
Domnul deputat Marian Avram a criticat modul în care s-a
procedat în încercarea de a diminua numărul cailor sălbatici din Delta
Dunării şi a cerut clarificarea atribuţiilor şi a cadrului legal în virtutea
cărora acţionează unele ONG-uri.
Domnul Gicu Drăgan, director executiv DSVSA Brăila , a
prezentat modul în care a acţionat în cazul cailor care au fost scoşi din
Delta Dunării şi a menţionat măsurile care ar fi trebuit respectate în
acest episod.
Domnul Emilian Popescu, inspector general la Poliţia animalelor,
a prezentat motivele care au stat la baza acţiunii de salvare a cailor din
Delta Dunării şi a cerut ca, pentru rezolvarea situaţiei să fie luate mai
multe măsuri pe care le-a menţionat.
Despre situaţia animalelor sălbatice au luat cuvântul domnii
deputaţi Constantin Chirilă, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Ion
Tabugan, Vasile Stefan Beres, Marian Avram, care au cerut elaborarea
unui program în baza căruia să se rezolve situaţia în acest caz.
În continuare, dezbaterile s-au axat pe situaţia sectorului avicol
din România.
Domnul Ilie Van, preşedintele UCPR, a prezentat date legate de
evoluţia sectorului avicol şi a menţionat că rezultatele de până acum
prevăd un reviriment în ceea ce priveşte producţia de carne de pasăre şi
ouă.
Au urmat dezbateri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 iunie 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia
internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante (raport comun cu
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 383/2011).
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Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Băjan – director executiv adjunct, Institutul
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor;
- doamna Niculina Dincă – şef serviciu, Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian
Fuia, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor
soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la
Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante (PL.x
383/2011).
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că
proiectul de lege este în dezbaterea comună pe fond şi la Comisia
pentru industrii.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Toate articolele au fost votate în unanimitate. Proiectul de lege a
fost aprobat în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Vasile MOCANU
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