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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2006 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 
18 şi 19 octombrie 2006,  având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legea parteneriatului public – privat 
pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – sesizare în fond, 
şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - PL.x 
409/2006; 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii – avizare - Pl.x 723/2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii – avizare - Pl.x 
724/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea art.49 din 
Legea nr.26/1996 – Codul silvic -  sesizare în fond – Pl.x  648/2006; 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea alineatului 
(6) al art.92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 – Pl.x 677/2006; 

6. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea Anexei la 
Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară – Pl.x 671/2006; 

7. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind suportarea de la 
bugetul de stat a tarifelor aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere 
a terenurilor din circuitul agricol – sesizare în fond – şedinţă comună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci - Pl.x 710/2006. 
 Lucrările şedinţei din data de 17 octombrie 2006 au început la orele 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legea parteneriatului public – privat 
pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – sesizare în fond, 
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şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - PL.x 
409/2006; 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii – avizare - Pl.x 723/2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii – avizare - Pl.x 
724/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea art.49 din 
Legea nr.26/1996 – Codul silvic -  sesizare în fond – Pl.x  648/2006; 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind suportarea de la 
bugetul de stat a tarifelor aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere 
a terenurilor din circuitul agricol – sesizare în fond – şedinţă comună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci - Pl.x 710/2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
În prima parte lucrările s-au ţinut în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Sin -  secretar general, Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Didina Ioan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Legea parteneriatului public 

– privat pentru cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – Pl.x 409/2006. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei acestui proiect de lege. 

Dezbaterile în şedinţă au continuat având la ordinea de zi următoarele: 
1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii – avizare - Pl.x 723/2006; 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii – avizare - Pl.x 
724/2006; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea art.49 din 
Legea nr.26/1996 – Codul silvic -  sesizare în fond – Pl.x  648/2006; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind suportarea de la 
bugetul de stat a tarifelor aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere 
a terenurilor din circuitul agricol – sesizare în fond – şedinţă comună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci - Pl.x 710/2006. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul István Töke – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Carmen Todoran – consilier superior, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Ionuţ Tănase – consultant, Asociaţia „Berarii României”; 
- domnul Cristinel Şonea – director general adjunct, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanoil Semcu, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aprobarea 

unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii – Pl.x. 723/2006. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria 
berii – P.l.x 724/2006. 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea 
art.49 din Legea nr.26/1996 – Codul silvic – Pl.x 648/2006. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că propunerea trebuie votată 
pentru că se impune introducerea unei taxe care să asigure crearea unui fond special 
pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi străzilor locale, fond care să se 
colecteze din valorificarea masei lemnoase prin aplicarea unui procent din preţul de 
vânzare a lemnului pe picior. Nu este de acord cu punctul de vedere al Guvernului, 
care lasă în seama autorităţilor locale rezolvarea acestei probleme.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 16 

voturi pentru respingere şi  9 voturi împotriva respingerii. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 

suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei şi verificării 
documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol – raport comun cu 
comisia pentru buget, finanţe şi bănci - Pl.x 710/2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea de la bugetul 
de stat a taxelor aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol, în scopul 
accelerării procesului de intabulare şi comasare a terenurilor.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 37 voturi pentru respingere 
şi  10 voturi împotrivă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 octombrie 2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea alineatului 
(6) al art.92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 – Pl.x 677/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea Anexei la 
Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară – Pl.x 671/2006. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 

conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
alineatului (6) al art.92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 - Pl.x 677/2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(6) al 
art.92 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, avându-se în vedere exceptarea de la plata taxelor pentru 
scoaterea definitivă din circuitul agricol  şi a terenurilor aflate în proprietatea 
tinerilor de până la 35 de ani, care doresc să îşi construiască o locuinţă.  

Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea. Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 
24 voturi pentru respingere şi 1 vot împotriva respingerii.  

În continuarea dezbaterilor s-a analizat propunerea legislativă pentru 
modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în 
care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară – Pl.x 671/2006.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea, în ceea ce 
priveşte judeţul Cluj, a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 
privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.11/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus  respingerea. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 19 voturi pentru respingere şi 6 voturi 
împotriva respingerii.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie 2006, începând cu 
orele 930, având  următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar – sesizare în fond,   
comun cu Comisia pentru muncă, Pl-X 452/2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza  propunerii legislative privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar –   Pl-X 452/2006. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea sistemului de 

salarizare pentru personalul de specialitate şi de execuţie din domeniul activităţilor 
sanitar-veterinare. 

În timpul dezbaterilor s-au corelat indicatorii din anexele la propunerea 
legislativă analizată.    
 
         VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Vasile MOCANU            


