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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 si  22  martie 2007 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 
21 şi 22 martie 2007. 

Lucrarile şedinţei din data de 20 martie 2007, au început la 
ora 1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea 
legumelor de câmp (sesizare în fond;  PL-x 93/2007). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, 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, domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul deputat Dumitru Pardău 
aflat în concediu medical. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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 - domnul Viorel Borşan -  director, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

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

- doamna Cornelia Ionescu - consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

In deschiderea şedinţei a luat cuvântul domnul deputat Adrian 
Semcu care a prezentat scuze în numele ministrului agriculturii, 
domnul Dan Ştefan Motreanu, aflat într-o întâlnire cu reprezentanţii 
Băncii Mondiale. 

Şedinţa a continuat cu o prezentare făcută de domnul Nicolae 
Flaviu Lazin, secretar de stat în  M.A.P.D.R. cu privire la sprijinul 
acordat de stat în anul 2007 atât sectorului zootehnic cât şi sectorului 
vegetal. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza pe articole a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind 
producerea şi valorificarea legumelor de câmp (PL-x 93/2007). 

Din partea M.A.P.D.R. a luat cuvântul doamna consilier 
Cornelia Ionescu.  

In urma dezbaterilor comisia a hotărât cu unanimitate de 
voturi adoptarea cu modificări a proiectului de lege. 

Lucrările şedinţei au fost reluate în ziua de 21 martie 2007, 
începând cu orele 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 
Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecţie 
pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar (sesizare în fond; 
PL-x 111/2007). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
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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, domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul deputat Dumitru Pardău 
aflat în concediu medical. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin - secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Borşan - director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 

Tabără, vicepreşedintele comisiei. 
In continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de 

Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul 
suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz 
fitosanitar (PL-x 111/2007). 

In urma dezbaterilor comisia a hotărât cu unanimitate de voturi 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Şedinţa a fost reluată în data de 22 martie 2007, ora 1000 şi a 
avut urmatoarea ordine de zi aprobată: 

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

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
reorganizarea terenurilor agricole (sesizare în fond;  Pl-x 70/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
abrogarea alineatului (24) al articolului nr. 26 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (sesizare în 
fond;  Pl-x 568/2006). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
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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, domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul deputat Dumitru Pardău 
aflat în concediu medical. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Borşan -  director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. 

Valeriu Tabără, vicepreşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl-x 977/2006). 

În urma dezbaterilor s-a hotărât ca analiza să fie reluată într-o 
şedinţă viitoare.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii 
legislative privind reorganizarea terenurilor agricole (Pl-x 70/2007). 

Din partea iniţiatorilor a fost prezent domnul deputat dr. 
Dezső-Kálmán Becsek-Garda (UDMR) care a făcut o scurtă 
prezentare a propunerii legislative. 

Domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în M.A.P.D.R. 
a prezentat punctul de vedere al ministerului: această propunere 
legislativă se regăseşte într-un proiect de lege aflat în momentul de 
faţă în lucru la minister. Elementele noi propuse de minister sunt 
următoarele:  

• Iniţierea unui referendum local în urma căruia numărul 
cetăţenilor care consimt comasarea terenurilor să fie de cel puţin 2/3 
din numărul cetăţenilor cu drept de vot din localitatea respectivă. 

• Instituţia prin care se va derula acest demers va fi ADS. 
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S-a supus aprobării amânarea propunerii legislative. Cu 
unanimitate de voturi propunerea legislativă a fost amânată pentru o 
şedinţă viitoare. 

Cel de-al treilea punct luat în discuţie a fost cel al propunerii 
legislative privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr. 26 din 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. 

In urma dezbaterilor comisia a hotărât cu unanimitate de 
voturi amânarea pentru o şedinţă viitoare a propunerii legislative. 

 
 
VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Dr. Valeriu Tabără       Vasile Mocanu   
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