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al şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 
şi 13 septembrie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007). 

2.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aderarea 
Guvernului României la Convenţia Internaţională privind 
Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 
decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia Internaţională privind 
Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 
noiembrie 1956 (avizare; PL.x 529/2007). 

 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea (sesizare pe fond; Pl.x 476/2007).  

4. 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, judeţul Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
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pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov - 
Ghimbav (sesizare pe fond; PL.x 537/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; Pl.x 440/2007). 

6. Dezbaterea şi analiza 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 
217/2007).  

Lucrările şedinţei din data de 11 septembrie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 
privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007). 

2.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aderarea 
Guvernului României la Convenţia Internaţională privind 
Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 
decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia Internaţională privind 
Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 
noiembrie 1956 (avizare; PL.x 529/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau şi 
domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflaţi în delegaţie externă.    

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István - secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Cristinel Şonea – director general adjunct, Agenţia 

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- doamna Monica Rădoi – consilier superior, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Petra Tureac – director, Autoritatea Hipică Naţională.      
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

Domnia sa a anunţat că, în locul domnului deputat Ionel Palăr, 
la şedinţă participă domnul deputat Gheorghe Gabor pe care Grupul 
Parlamentar PNL l-a desemnat în acest scop. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 453/2007). 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut reformularea unor 
termeni din cuprinsul propunerii legislative, arătând că nu se face 
distincţia necesară în acest caz. 

Domnul deputat Dan Motreanu – a arătat că prin Planul 
Naţional Strategic avem 2 probleme care intră în contradicţie cu renta 
viageră agricolă, care în România nu se va mai putea plăti din 2009. 
Ar trebui cunoscute fondurile care trebuie alocate. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut acordarea avizului 
favorabil, pentru că, pe fond, propunerea legislativă se va dezbate în 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi unde se pot formula 
amendamente. 

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 aderarea Guvernului României la Convenţia 
Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la 
Washington, la 2 decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia 
Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la 
Washington, la 19 noiembrie 1956 (PL.x 529/2007). 

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 septembrie 
2007, începând cu ora 1500. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi 
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înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea 
(sesizare pe fond; Pl.x 476/2007).  

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, judeţul Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov - 
Ghimbav (sesizare pe fond; PL.x 537/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau şi domnul 
deputat dr. Valeriu Tabără, aflaţi în delegaţie externă.    

Au participat ca invitaţi domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale şi domnul Gheorghe 
Neaţă, director general al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea (Pl.x 476/2007).  

Domnul deputat Szekely Levente Csaba - a arătat că nu s-a 
realizat până la această dată îndeplinirea unui obiectiv important şi 
anume identificarea populaţiilor de cabaline. În România avem 
efective mari de cai utilizaţi la muncile agricole. Important este ca 
operaţiunile de identificare să fie încredinţate A.H.N. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că în acest moment 
A.H.N. are doar 35 de angajaţi cu care nu poate îndeplini activităţile 
pe care vrem să le încredinţăm. Practic nu are cum să le realizeze. 
Normal ar fi ca A.H.N. să coordoneze activitatea de identificare şi 
înregistrare şi să o dea altcuiva să o efectueze. 

Atâta timp cât există o instituţie care poate să o realizeze, această 
activitate să o desfăşoare cei care au început-o. 
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Nu a fost de acord cu transferarea banilor de la o instituţie la alta. 
În calitate de iniţiator al propunerii legislative are rezerve în legătură 
cu încredinţarea către A.H.N. a operaţiunilor de identificare şi 
înregistrare a ecvinelor. 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a precizat că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Domnul Gheorghe Neaţă, director general A.N.A.R.Z. a arătat că 
identificarea este atributul asociaţiilor de crescători. Pentru că nu au 
fost organizate, s-a admis ca această operaţie să fie realizată de 
altcineva. Dintre organismele statului, A.N.A.R.Z. a fost considerată 
capabilă să finalizeze această activitate destul de importantă. În acest 
moment, aproximativ 1 milion de paşapoarte pentru cai sunt tipărite şi 
sunt distribuite în ţară. Documentele pentru mişcarea cabalinelor sunt 
complexe. Fiecare activitate are un specific aparte. Singurul organism 
abilitat pe inspecţie este A.N.A.R.Z., care face inspecţie pe toate 
speciile şi pe programele aflate în derulare. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a arătat că în perioada în care a 
fost director general al R.N.P.-Romsilva a coordonat şi creşterea cailor 
de rasă şi propune ca activitatea de identificare şi înregistrare să 
română la A.N.A.R.Z., iar A.H.N. să o coordoneze. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut lămuriri în legătură cu 
capacitatea A.H.N. şi consideră că A.N.A.R.Z. trebuie să finalizeze 
acţiunea începută. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut amânarea aplicării 
legii pentru un exerciţiu bugetar viitor, iar în această perioadă să se 
lămurească lucrurile. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a menţionat că are rezerve în 
legătură cu modul în care este concepută şi se desfăşoară activitatea de 
identificare şi înregistrare a cabalinelor. Evidenţierea nu s-a făcut 
corespunzător. Lunar ar trebui prezentate rapoarte în comisie despre 
activitatea desfăşurată de diferitele organisme implicate în 
coordonarea activităţii din agricultură. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea raportului 
suplimentar la propunerea legislativă. Propunerea de respingere a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 19 voturi pentru respingere, 5 
voturi împotriva respingerii şi 1 abţinere. 
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În timpul dezbaterilor, domnii deputaţi Nicolae Popa şi Dragoş 
Dumitriu au propus constituirea unei subcomisii care să analizeze 
activitatea A.N.A.R.Z.  

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, judeţul Braşov, 
în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional 
Braşov - Ghimbav (PL.x 537/2007). 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că Aeroportul 
Internaţional Braşov este un obiectiv necesar, dar a semnalat că Primul 
ministru, domnul Călin Popescu Tăriceanu semnează şi planifică 
obiective importante doar în judeţele în care PNL are interese. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a întrebat dacă iniţiatorii 
proiectului au consultat şi conducerea A.S.A.S. şi dacă aceasta a fost 
de acord. 

De asemenea, a întrebat în ce măsură art.1 al proiectului de lege 
este coroborat cu art.2. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că de la acelaşi 
I.N.C.D.C.S.Z. Braşov s-au mai luat 6 ha pentru realizarea şoselei de 
centură şi nu s-au prezentat datele cerute de membrii comisiei la acea 
dată, cum nici acum documentaţia prezentată nu este completă.  

Este pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Braşov dar 
cere datele suplimentare pentru a avea o imagine clară a transferurilor 
de terenuri. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a cerut ca la dezbaterea viitoare 
pe această temă să fie invitat şi preşedintele Consiliului Judeţean 
Braşov, care să prezinte documentaţia necesară. 

 Domnul deputat Adrian Moisoiu – a arătat că la Aeroportul 
Internaţional Târgu Mureş toată activitatea se desfăşoară pe 90 ha de 
teren. Suprafaţa de 200 ha cerută pentru Aeroportul Internaţional 
Braşov i se pare exagerată şi cere ca la viitoarea dezbatere să fie invitat 
şi Preşedintele A.S.A.S., domnul Cristian Hera.  
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea şi reluarea 
dezbaterilor într-o altă şedinţă. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 19 voturi pentru amânare şi 6 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 septembrie 
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (sesizare în fond; Pl.x 440/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza 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 
217/2007).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau şi 
domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflaţi în delegaţie externă.    

A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

În timpul dezbaterilor s-a hotărât reluarea analizei într-o şedinţă 
viitoare, pentru a se stabili implicaţiile financiare ale transpunerii în 
practică a măsurilor prevăzute.  
 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Adrian Emanuil Semcu    Vasile Mocanu  
 


