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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 
adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea 
de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 - 
avizare (PL-x  2/2007); 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii pomiculturii 
nr.348/2003 – raport de înlocuire (PL-x 965/2006); 

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

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

Lucrările şedinţei din data de 13 februarie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 
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adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea 
de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 - 
avizare (PL-x  2/2007); 

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

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau,  aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Răduc – director, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 
adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea 
de-a patra Conferinţă  a  Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 
(PL-x 2/2007). 

Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi pentru eliberarea unui aviz 
necesar la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic care-l dezbate pe fond. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

În continuare 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 carantina 
fitosanitară (PL-x 844/2006). 
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Domna Elena Leaotă, director în M.A.P.D.R. a arătat că în 
procesul de implementare a Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea 
activităţii de protecţia plantelor şi carantină fitosanitară s-au 
înregistrat unele greutăţi. Eliminarea lor va determina accelerarea 
aplicării legii, factor important pentru integrarea agriculturii 
româneşti în structurile de piaţă ale Uniunii Europene.  

Au urmat dezbateri pe articole. Raportul întocmit de comisie 
cuprinde amendamente. Supus la vot, raportul a fost aprobat în 
unanimitate. 

În continuarea dezbaterilor, domnul Dan Ştefan Motreanu, 
Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat o 
scurtă informare în legătură cu preocupările M.A.P.D.R. Cu  acest 
prilej, domnia sa a arătat că săptămâna viitoare, în data de 19 
februarie 2007, orele 1200 – 1400, la Palatul Parlamentului, se 
organizează prezentarea şi dezbaterea Planului Naţional Strategic 
pentru Dezvoltare Rurală, acţiune la care a invitat membrii celor 2 
comisii de specialitate din Camera Deputaţilor şi din Senat. Scopul 
acestei dezbateri este asigurarea unui proces de consultare complet 
în care să fie angrenaţi atât factorii de decizie, cât şi reprezentanţii 
societăţii civile. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că a trimis o 
interpelare în legătură cu  fondurile pentru agricultură şi doreşte un 
răspuns precis în legătură cu această solicitare. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a solicitat prezenţa în comisie 
a preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa alimentelor, domnul Marian Avram, care să prezinte 
poziţia acestei instituţii precum şi măsurile preconizate pentru 
clarificarea situaţiei în care se află crescătorii de animale, în special 
deţinătorii de oi.   

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 14 februarie 
2007, începând cu ora 930 având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului Legii pomiculturii 
nr.348/2003 – raport de înlocuire (PL-x 965/2006). 
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Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau,  aflat în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat 
în M.A.P.D.R. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului Legii 
pomiculturii nr.348/2003 (PL-x 965/2006). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în M.A.P.D.R., a 
prezentat punctul de vedere al Guvernului, precizând că Guvernul nu 
susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată iniţial, 
dar nu se opune promovării acesteia în forma modificată şi 
convenită cu specialiştii din M.A.P.D.R. care răspund de acest 
sector.  

Domnul Liviu Timar – a arătat că proiectul de lege trebuie 
îmbunătăţit şi a formulat unele amendamente care se regăsesc în 
raportul întocmit de comisie.  

Domnul deputat Vasile Mocanu – a făcut unele observaţii în 
legătură cu punctul de vedere al Guvernului şi a cerut o clarificare a 
poziţiei M.A.P.D.R.  

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. Pe ansamblu, proiectul 
de lege a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 februarie 
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 (Pl-x 977/2006). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau,  aflat în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat 
în M.A.P.D.R. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, în calitate de raportor şi 
de iniţiator al propunerii legislative a prezentat expunerea de motive, 
precizând că problematica zonei montane este complexă şi se cere 
abordată în manieră globală, cu participarea tuturor instituţiilor ce se 
regăsesc în zona montană a agricultorilor, a comunităţilor montane. 
Necesitatea şi urgenţa unei politici montane apar ca evidente. 

Fenomenul dezvoltării şi protecţiei zonei montane nu poate fi 
nici determinat şi nici accelerat în absenţa structurilor specializate, a 
mijloacelor adecvate şi a unui cadru legislativ protectiv şi cumulativ, 
rolul statului fiind determinant. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a hotărât 
amânarea analizei acestui proiect de lege pentru a se fundamenta 
unele măsuri propuse.  
 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Vasile MOCANU   
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