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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi  8 februarie 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 
7 şi 8 februarie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
declararea zonei „Mehedinţiul de sub munte – zonă strategică de 
turism”- avizare  (Pl-x  951/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  - avizare  (Pl-x 
976/2006); 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – 
sesizare în fond (PL-x 798/2006);  

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/1996 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale – sesizare în fond (Pl-x 847/2006); 

5. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere 
din păduri şi din afara acestora – sesizare în fond (PL-x 987/2006); 

6. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii pomiculturii 
nr.348/2003 – sesizare în fond (PL-x 965/2006); 
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7. 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). 

Lucrările şedinţei din data de 06.02.2007 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
declararea zonei „Mehedinţiul de sub munte – zonă strategică de 
turism”- avizare (Pl-x  951/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  - avizare (Pl-x 
976/2006). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
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, Motreanu Dan, Munteanu Ioan, 
Palăr Ionel, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

 Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau şi Nicolae Popa,  aflaţi în delegaţie externă. 

La lucrările şedinţei au mai participat şi domnii deputaţi 
Andreica Romică şi Pardău Dumitru.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al Comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Dima–Blénesi –director general, Ministerul 

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

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

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

- domnul Gheorghe Pogan – şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
declararea zonei „Mehedinţiul de sub munte – zonă strategică de 
turism” (Pl-x  951/2006). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost respinsă, cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 2 voturi pentru, 21 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal  (Pl-x 976/2006). 

Domnul Attila Dima–Blénesi, director general în M.A.P.D.R. 
a arătat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, pentru că prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea 
legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, dispoziţiile referitoare la 
clasele de calitate de la I la V au fost înlocuite cu cele potrivit cărora 
cuantumul impozitului în discuţie este stabilit în funcţie de zonele 
fiscale – de la A la D, stabilite administrativ de către consiliile locale 
– şi de categoriile de folosinţă ale terenurilor respective.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că în bugetul pe 
acest an sunt cuprinse şi veniturile prevăzute la aceste capitole. Nu 
crede că prevederile din propunere ar trebui susţinute. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – Grupul PSD din Comisie 
are punctul său de vedere în ce priveşte propunerea legislativă şi 
acest lucru se va vedea la vot.  

Domnul deputat Liviu Timar – sunt foarte puţine localităţile 
în care încadrările sunt făcute corect. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – argumentaţia nu este 
suficientă. În istoria solurilor din România modificările nu sunt ceva 
frecvent, ele  sunt bine delimitate.  
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A propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a obţinut 
6 voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, fiind respinsă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 07.02.2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/1996 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale – sesizare în fond (Pl-x 847/2006); 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere 
din păduri şi din afara acestora – sesizare în fond (PL-x 987/2006); 

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). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
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, Motreanu Dan, Munteanu Ioan, 
Palăr Ionel, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

 Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau şi Nicolae Popa,  aflaţi în delegaţie externă. 

La lucrările şedinţei au mai participat şi domnii deputaţi 
Andreica Romică şi Pardău Dumitru.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Comisiei. Ca invitat a participat 
doamna Elena Leaotă, director în M.A.P.D.R.. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/1996 pentru stabilirea unor măsuri de 
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reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale (Pl-x 847/2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 astfel 
încât autorizaţiile de depozit să poată fi acordate şi producătorilor 
agricoli persoane fizice care deţin în proprietate şi administrează 
spaţii de depozitare pentru produsele agricole. 

S-a menţionat că Guvernul nu susţine modificarea propusă 
prin propunerea legislativă. 

S-a propus respingerea propunerii legislative. 
Propunerea a fost adoptată în unanimitate.  
În continuarea lucrărilor s-au analizat proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 
privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse 
vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora (PL-x 987/2006) 
şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi 
carantina fitosanitară (PL-x 844/2006). 

S-a constatat că în cele două proiecte sunt prevederi care 
trebuie clarificate în mai mare măsură, pentru a se înlătura unele 
ambiguităţi. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a cerut explicaţii în legătură 
cu modul în care se calculează factorul „k” din anexa nr.3 a  
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a 
pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara 
acestora şi a recomandat mai multă precizie în formularea unor 
reglementări. 

S-a hotărât amânarea analizei acestor două proiecte pentru 
şedinţa de săptămâna viitoare.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 08.02.2007, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1 Dezbaterea şi analiza proiectului Legii pomiculturii 
nr.348/2003 – sesizare în fond (PL-x 965/2006); 
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2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – 
sesizare în fond (PL-x 798/2006).  

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
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, Motreanu Dan, Munteanu Ioan, 
Palăr Ionel, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

 Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau şi Nicolae Popa,  aflaţi în delegaţie externă. 

La lucrările şedinţei au mai participat şi domnii deputaţi 
Andreica Romică şi Pardău Dumitru.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Comisiei. Ca invitat a participat 
domnul Attila Dima-Blénesi, director general în M.A.P.D.R.. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  (PL-x 
798/2006).  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că este necesară o 
protecţie a spaţiilor verzi şi a parcurilor, ameninţate cu dispariţia de 
investiţiile de interes public. Să nu se transforme parcurile în 
terenuri pentru magazine sau lanţuri de magazine. 

Domnul Attila Dima-Blénesi, director general în M.A.P.D.R.  
- a menţionat că Guvernul nu susţine această propunere legislativă. 

Domnul deputat Ioan Hoban – a arătat că propunerea 
legislativă nu se justifică. La nivelul administraţiei locale consiliile 
hotărăsc ce şi cum să se facă. Cele care pot hotărî şi ştiu mai bine 
sunt comunităţile locale.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.  

Propunerea legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 16 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului 
Legii pomiculturii nr.348/2003 (PL-x 965/2006). 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive, precizând că doreşte ca acest proiect 
de lege să stabilească reguli cadru pentru producerea şi valorificarea 
fructelor, urmând  ca ulterior să se elaboreze proiecte de lege care să 
armonizeze atât prevederile privind organizarea pieţei produselor 
proaspete, cât şi prevederile privind organizarea de piaţă în sectorul 
legumelor şi fructelor procesate cu cerinţele şi regulamentele 
Uniunii Europene în domeniu. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 

proiectul de lege a fost votat în unanimitate.    
 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Vasile MOCANU   
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