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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de  25 şi 26 februarie 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25 şi 26 
februarie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport suplimentar; PL.x 652/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative „Legea comasării” 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
869/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea unei 
suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judeţului Brăila şi 
administrarea Consiliului Judeţean Brăila (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
Pl.x 132/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
212/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
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Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul 
public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 343/2008). 

6.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind creşterea 
producţiei de cereale prin subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi 
porumb (raport; PL.x 494/2008). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 (raport; PL.x 
493/2008).  

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural (aviz; PL.x  568/2008).  

9. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind transmiterea 
unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în 
domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului local al 
comunei Jucu, judeţul Cluj (aviz; PL.x  587/2008). 

10. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind urgentarea 
procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor (aviz; Pl.x  613/2008). 

11. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii arendării nr.16/1994 (aviz; Pl.x  683/2008). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport suplimentar; PL.x  648/2008/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 25 februarie 2009 au început la ora 
930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
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unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport suplimentar; PL.x 652/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative „Legea comasării” 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
869/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea unei 
suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judeţului Brăila şi 
administrarea Consiliului Judeţean Brăila (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
Pl.x 132/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul 
public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 343/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind creşterea 
producţiei de cereale prin subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi 
porumb (raport; PL.x 494/2008). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 (raport; PL.x 
493/2008).  

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
212/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ion Seceleanu – profesor asociat, Institutul de Cercetări 

pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti; 
- doamna Mariana Rusu – director general, Institutul de Cercetare - 

Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu; 
- doamna Emilia Costin – director economic, Institutul de Cercetare 

- Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu; 
- domnul Mihai Vătăsoiu Gogoncea – vicepreşedinte, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală;  
- doamna Valeria Nistor – director general, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală;  
- doamna Ioana Toma – consilier, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală;  
- doamna Mihaela Dobre – expert, Ministerul Finanţelor Publice.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” ( PL.x 652/2008). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că proiectul de lege 
este retrimis din plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar şi 
doreşte ca prin eforturi comune să se găsească forma funcţionabilă şi 
aplicabilă a acestui act normativ, cu ajutorul căruia să se rezolve o seamă 
de probleme care s-au acumulat în timp şi de care se fac vinovate 
guvernele care s-au succedat în ultimii 7 ani. Domnia sa a menţionat că 
situaţia în care se află acum unele dintre unităţile de cercetare este 
generată de lipsa unor măsuri care trebuiau luate în aceşti ani, în baza 
Legii nr.290/2002. Nu reproşează nimănui această situaţie, dar astfel de 
situaţii, dacă sunt multe, au efecte nedorite în economie şi mai ales în 
agricultură. Orice întârziere are repercusiuni în activitate. După 7 ani, nu 
s-a putut pune în aplicare o lege.  
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Doamna Valeria Nistor – director general în A.N.A.F. a arătat că din 
2002, unor  unităţi de cercetare nu li s-au acordat scutiri de la plată şi 
aceste unităţi au ajuns într-o situaţie dificilă. În acest moment au apărut 
cerinţe noi, cum ar fi acordul Uniunii Europene, pentru că scutirile, care 
sunt necesare, intră sub incidenţa ajutoarelor de stat. Pentru clarificarea 
situaţiei şi pentru punerea de acord a proiectului de lege cu legislaţia 
comunitară, trebuie aduse unele amendamente, care să fie puse de acord şi 
cu conducerea M.A.P.D.R. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut reprezentanţilor A.N.A.F. 
precizări în legătură cu valoarea datoriilor şi structura acestora, subliniind 
că întârzierea aprobării hotărârilor de Guvern de reorganizarea a unităţilor 
din cercetare-dezvoltare cu finanţare din venituri proprii a agravat situaţia 
financiară a acestora.  

Domnul deputat Valeriu Alecu – a arătat că problema, aşa cum s-a 
pus până acum, nu se rezolvă integral, pentru că sunt luate în calcul doar 
sumele datorate bugetului de stat, fără a se lua în calcul şi chestiunile 
legate de datoriile comerciale sau majorările de întârziere. 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. – a solicitat 
o amânare a analizei şi a deciziei finale, pentru că modificările cerute de 
A.N.A.F.ar modifica totul.  

A considerat că este necesară o întâlnire şi între reprezentanţii altor 
instituţii pentru armonizarea tuturor punctelor de vedere. În acest sens a 
cerut un termen de 2 săptămâni, pentru ca M.A.P.D.R. să clarifice toate 
aspectele apărute în acest sens. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a atras atenţia că problemele 
legate de ajutorul de stat sunt reglementate şi prin art.19 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi că, sub o formă sau alta, scutirile 
propuse intră sub incidenţa prevederilor legale în materia ajutorului de 
stat, ele trebuie notificate la instituţiile care veghează în acest domeniu.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi – a menţionat că unele din 
datorii s-au înregistrat într-o perioadă în care România nu era membră a 
Uniunii Europene, şi, deci, nu era obligatoriu să se supună reglementărilor 
comunitare. Este necesar ca, în acest moment, instituţiile statului să 
clarifice toate situaţiile şi să acţioneze cu eficienţă, încât toate măsurile 
prevăzute pentru îndreptarea situaţiei să fie şi posibil de aplicat. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a precizat că Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea 
Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” se referă doar la un grup de unităţi, pentru care a fost 
elaborată această ordonanţă, pentru că celelalte au beneficiat de aceste 
măsuri.  

Nerezolvarea unor probleme, de care se fac vinovate toate guvernele 
care s-au succedat, a dus la actuala stare necorespunzătoare în care se află 
multe unităţi de cercetare. S-a ajuns la situaţia în care România  să 
importe sămânţă şi material biologic, sau la situaţia în care fermierii să 
utilizeze sămânţă necorespunzătoare. S-a dat dovadă şi de rea voinţă, 
pentru că unii au urmărit falimentarea unor unităţi pentru a pune mâna pe 
terenuri. De aceea, este necesară o rezolvare rapidă a tuturor problemelor 
cu care se confruntă cercetarea.  

Domnul deputat Mihai Banu – a apreciat că situaţia analizată în 
comisie este mult mai complicată decât pare la prima vedere şi a solicitat 
o amânare de 2 săptămâni, perioadă în care toate aspectele să fie atent 
analizate, să se vină cu soluţii concrete, care să ţină cont şi de observaţiile 
formulate de membrii comisiei şi de reprezentanţii instituţiilor cu 
atribuţiuni în acest domeniu, iar soluţiile să fie cele mai potrivite pentru 
rezolvarea şi clarificarea tuturor aspectelor analizate.  
 S-a propus amânarea pentru 2 săptămâni a analizei. Propunerea a 
fost votată cu majoritate.  S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 abţinere. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
„Legea comasării” (Pl.x 869/2007). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a formulat unele observaţii care l-au determinat 
să propună respingerea proiectului de act normativ. Domnia sa a subliniat 
că prevederile din această iniţiativă legislativă trebuie corelate cu cele 
cuprinse în acte normative de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune. 

Sunt unele elemente care trebuie mai bine clarificate, cum sunt 
drepturile şi obligaţiile proprietarilor participanţi la procedura de 
reorganizare prin comasare, iar în cazul unei reglementări juridice 
ambigue, modul de exploatare a terenurilor agricole ce se doreşte a fi 
promovat prin această iniţiativă legislativă nu poate fi funcţional. 
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Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că, în calitate de 
iniţiator al propunerii legislative, consideră că sunt argumente pentru 
respingerea ei şi că, parţial, observaţiile formulate de domnul deputat 
Tinel Gheorghe sunt corecte. 

Domnul deputat Valeriu Alecu – a afirmat că pe lângă 
imperfecţiunile tehnice, proiectul nici nu este necesar, pentru că există un 
cadru legislativ care permite, într-un fel sau altul, asocierea. 

Domnul deputat Mihai Banu – a cerut respingerea proiectului, 
luându-se în considerare argumentele prezentate de membrii comisiei care 
au luat cuvântul. 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
trecerea unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a 
judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila (Pl.x 
132/2008). 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că propunerea 
legislativă a fost elaborată în preajma alegerilor din 2008 şi ea trebuie 
analizată cu mare atenţie, pentru că are unele neajunsuri, începând de la 
expunerea de motive, care este de-a dreptul jenantă.  

Domnul deputat Vasile Mocanu – a afirmat că nu are niciun sens să 
se mai discute pe marginea propunerii şi a cerut respingerea ei.  

Domnul deputat Valeriu Alecu – a apreciat că propunerea trebuie 
respinsă, Consiliul Judeţean Brăila neavând capacitatea de a gestiona o 
suprafaţă atât de mare şi de importantă, aşa cum este Insula Marea a 
Brăilei. 

Domnul deputat Mihai Banu – a propus respingerea actului normativ 
şi a afirmat că nu trebuie să se mai mire nimeni de faptul că piaţa 
românească este invadată de produse alimentare aduse din străinătate.  

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu 
în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (Pl.x 343/2008). 
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Doamna Mariana Rusu, director general I.C.D.M. Sibiu – a prezentat 
o informare în legătură cu situaţia generată de proiectul de act normativ 
analizat şi a precizat că livezile, în suprafaţă de 84 ha, care urmează a fi 
retrocedate, sunt plantaţii neviabile, înfiinţate în anul 1968. Aceste 
suprafeţe sunt situate la distanţă mare de centrul decizional şi de cercetare 
şi oricum, suprafeţele au fost revendicate încă din anul 1998, şi ele trebuie 
retrocedate. 

Terenul este necesar pentru: 
 - atribuirile de terenuri agricole în baza Legii nr.247/2005, privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. Menţionăm că beneficiari ai 
restituirilor de terenuri vor fi şi persoanele înscrise în anexa nr.39 – 
despăgubiri, întocmită la Legea nr.1/2000 privind modificarea legilor 
fondului funciar, precum şi persoanele care au depus cereri în baza Legii 
nr.10/2001, ale căror terenuri se află în momentul de faţă în perimetrul 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în 
domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu. 

- de asemenea, suprafeţele sunt necesare şi pentru atribuirea de 
terenuri tinerilor pentru construcţia de locuinţe, în baza Legii nr.15/2001, 
neexistând alte soluţii de rezolvare a cererilor;  

- beneficiari ai Legii nr.341/2004 – a „recunoştinţei faţă de eroii 
martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din 
decembrie1989”, precum şi ai Legii nr.44/1994, republicată, privind 
„veteranii de război”. 

Primăria oraşului Cisnădie are pe rol o serie de procese având ca 
obiect restituiri de terenuri agricole, iar în cazul în care petenţii au câştig 
de cauză, sunt în imposibilitatea de a efectua puneri în posesie, din lipsă 
de terenuri disponibile, iar terenul din acest transfer ar rezolva şi această 
problemă.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a ridicat problema unor aspecte 

procedurale, şi a afirmat că există o anumită inconsecventă în modul în 
care probleme similare sunt abordate. În acest caz ar trebui să fim mai 
rezervaţi şi să analizăm cu obiectivitate fiecare caz, fără măsuri diferite.  

Domnul deputat Ioan Cindrea, iniţiator al propunerii legislative, a 
precizat că proiectul a fost elaborat în legislatura trecută, dar nu în scop 
electoral, pentru că nu a candidat în colegiul în care se află zona 
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respectivă şi că a urmărit doar rezolvarea unor probleme destul de dificile 
cu care se confruntă populaţia oraşului Cisnădie. Trecerea acestor terenuri 
în patrimoniul oraşului Cisnădie ar duce la soluţionarea unor probleme 
sociale deosebite, care s-au ivit de la apariţia legilor fondului funciar, 
având în vedere categoriile sociale (tinerii sub 35 ani, răniţii în revoluţie, 
veteranii de război etc.), ale căror cerinţe vor putea fi satisfăcute numai pe 
această cale.  

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a precizată 
că ministerul agriculturii susţine propunerea legislativă. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a susţinut aprobarea proiectului de 
act normativ, având în vedere şi acordul pe care şi l-a exprimat 
conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie 
Cristian – Sibiu. 

Domnul deputat Mihai Banu – a arătat că, prin preajma oraşelor, mai 
există şi terenuri care sunt utilizate necorespunzător şi, dacă pe terenurile 
prevăzute a fi retrocedate au existat proprietari, să se restituie aceste 
terenuri. A cerut o tratare unitară a cazurilor de acest gen.  

Domnul deputat Ion Tabugan – a cerut precizări din partea 
conducerii institutului de cercetări în legătură cu proprietarii de terenuri 
care urmează a fi retrocedate şi a afirmat că nu mai are rost să se discute 
pe un subiect care nu are decât un final, restituirea. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a apreciat că în acest caz 
terenurile, oricum, pot fi retrocedate cu ajutorul justiţiei, dar  a semnalat 
că sunt şi cazuri, cum este la Băneasa, în care s-au preluat terenuri fără a 
se ţine cont de lege. 

S-a propus aprobarea. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. Comisia va 
întocmi un preraport. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
creşterea producţiei de cereale prin subvenţionarea seminţei certificate de 
grâu şi porumb (PL.x 494/2008). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor al proiectului 
de lege a cerut şi un punct de vedere al Guvernului actual. 

A propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003  (PL.x 
493/2008).  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Membrii comisiei au stabilit ca  Propunerea legislativă privind 

utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 212/2008) să fie amânat, 
pentru clarificarea unor aspecte.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 februarie 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural (aviz; PL.x  568/2008).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind transmiterea 
unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în 
domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului local al 
comunei Jucu, judeţul Cluj (aviz; PL.x  587/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind urgentarea 
procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor (aviz; Pl.x  613/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii arendării nr.16/1994 (aviz; Pl.x  683/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (raport suplimentar; PL.x  648/2008/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
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Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea 
activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (PL.x  
648/2008/2009). 

În şedinţa din data de 23 februarie 2009, plenul Camerei Deputaţilor, 
în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a 
hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vedere reexaminării 
şi întocmirii unui raport suplimentar.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii comisiei au hotărât ca analiza asupra Proiectului de lege 
pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural (PL.x  568/2008) să fie amânată pentru 
obţinerea unui punct de vedere al Guvernului.  

Proiectul de lege privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi 
în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj (PL.x  
587/2008) a primit aviz favorabil, în unanimitate. 

Propunerea legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire 
a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (Pl.x  613/2008) şi  
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 (Pl.x  
683/2008) au primit aviz negativ, în unanimitate.  
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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