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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi  28 februarie 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27 
şi 28 februarie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (sesizare în fond; procedură 
de urgenţă; în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare; adoptat de Senat; PL-x 837/2006). 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
abrogarea alineatului (2) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (sesizare în 
fond; în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
respinsă de Senat; Pl-x 568/2006). 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane   
(sesizare în fond;  respinsă de Senat; Pl-x  977/2006). 
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Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe 
Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man 
Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr 
Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente 
Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii.  

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

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Mircea Marinescu, vicepreşedinte, Autoritatea de 

Valorificare a Activelor Statului; 
- doamna Olga Georgescu – şef serviciu, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Costin Ionescu – director general, S.C. 

HORTICOLA S.A. Bucureşti; 
- domnul Gheorghe Pogan – şef birou, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ionescu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
La primul punct al ordinii de zi lucrările s-au desfăşurat în 

comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
şi au fost conduse de domnul deputat Mircea Purceld, vicepreşedinte 
al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (PL-x 837/2006). 

La dispoziţia membrilor comisiilor  s-a aflat un material 
elaborat de Secretariatul General al Administraţiei Patrimoniului 
Protocolului de Stat (A.P.P.S.) în care sunt structurate aspectele 
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legate de evoluţia economică-financiară a S.C. Horticola SA 
Bucureşti, situaţia terenurilor şi activelor, precum şi situaţia 
patrimoniului S.C. Horticola SA Bucureşti. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie reluată în 
şedinţă comună în săptămâna următoare.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii 
legislative privind abrogarea alineatului (2) al articolului nr.26 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 
568/2006). 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedintele comisiei. 

Domnul Töke István, secretar de stat a prezentat punctul de 
vedere al Guvernului, menţionând că în ceea ce priveşte conţinutul 
articolului unic al acestei propuneri legislative consideră că 
abrogarea alin.(24) al art.26 nu este justificată. Acesta nu contravine 
textului alin.(2) al aceluiaşi articol, ci instituie un regim derogatoriu. 
Dacă s-ar abroga textul de lege analizat, s-ar ajunge la crearea unor 
confuzii în interpretarea şi aplicarea acestuia. Suprafaţa totală de 
teren acoperit de pădurile comunale ce provin din pădurile 
grănicereşti va fi restituită integral formelor asociative de proprietate 
asupra terenurilor, dar, în cazul foştilor grăniceri şi al comunelor, 
legiuitorul a dorit să instituie o excepţie de la această regulă, astfel 
încât retrocedarea se va face în cote egale. În mod clar Guvernul nu 
susţine adoptarea propunerii legislative.  

Domnul deputat Augustin Zăgrean, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege, a arătat că este vorba de pădurile comunale care 
provin din pădurile grănicereşti. Problemele în aceste cazuri nu sunt 
rezolvate decât pe jumătate. A afirmat că nu se doreşte rezolvarea 
problemelor. 

Au urmat dezbateri generale.  
După  finalizarea  dezbaterilor  s-a  supus aprobării 

propunerea legislativă şi s-a precizat că aceasta a fost admisă cu 
majoritate de voturi în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în 
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şedinţa din data de 7 noiembrie 2006, înregistrându-se 14 voturi 
pentru adoptare. La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai 
comisiei. 

În Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, propunerea legislativă a fost respinsă 
cu majoritate, înregistrându-se 18 voturi pentru respingere şi 4 voturi 
împotriva respingerii.    

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 februarie 
2007, începând cu ora 1530.. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

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

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe 
Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man 
Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr 
Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente 
Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl-x  977/2006). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – în calitate de iniţiator al 
propunerii legislative a arătat că proiectul are o importanţă 
deosebită. Doreşte ca, pentru a pune în concordanţă ideile din 
propunerea legislativă cu cele din recentul Plan Naţional Strategic 
pentru Dezvoltare Rurală, să se amâne dezbaterea pentru o şedinţă 
viitoare. A rugat reprezentanţii M.A.P.D.R. să  studieze cu atenţie 
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propunerea legislativă şi să se aibă în vedere toate actele care au 
legătură cu subiectul propus.  

Domnul deputat Nicolae Popa – a susţinut că problema zonei 
montane nu se bucură de tratamentul pe care l-ar merita un astfel de 
subiect. Cere să se pună la dispoziţia membrilor comisiei un 
documentar care să cuprindă abordările din ţările membre ale 
Uniunii Europene în acest domeniu. Zona montană trebuie tratată 
special. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – propunerea legislativă vine 
cu modificări importante. Zona montană trebuie tratată cu multă  
atenţie şi cu seriozitate. Să ne gândim mai bine cum privim şi 
clarificăm problemele pentru a recruta şi oameni care se pricep la 
această muncă. 

Domnii deputaţi Ion Dumitru şi Liviu Timar şi-au exprimat 
acordul cu studierea şi armonizarea punctelor de convergenţă a 
problemelor din zona montană. 

S-a propus amânarea dezbaterilor. Propunerea a fost votată cu 
majoritate.  
 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Valeriu Tabără       Vasile Mocanu  
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