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Lucrările în şedinţă ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor s-au desfăşurat în zilele de 27 
şi 28  iunie 2006, având următoarea ordine de zi:  

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

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi 
forestiere – avizare, Pl – x 526/2006. 
  Lucrările şedinţei din data de 27.06.2006 au început la orele 1400 şi s-au 
desfăşurat în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Hera, preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti”. 
Lucrările au fost conduse de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Legea parteneriatului public 

– privat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic –PL – x 
409/2006.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Anghel Stanciu, Valeriu Tabără, Vladimir 
Fârşirotu, Dragoş Dumitriu, Pantelimon Manta, Ionesie Ghiorghioni, Adrian 
Semcu, Horia Toma, Marian Hoinaru, Liviu Timar, Ion Preda şi doamna deputat 
Ecaterina Andronescu. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, ca iniţiator al legii a cerut clarificarea 
grabnică a situaţiei în cercetare, pentru că dacă actuala stare de lucruri se va 
perpetua, vom asista la dispariţia activităţii în acest domeniu. Lucrurile nu mai 
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trebuie tergiversate. Prin amendamentele pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale le sugerează se doreşte doar amânarea aplicării proiectului de 
lege, iar urmările sigure nu pot fi decât sugrumarea şi dispariţia activităţii de 
cercetare ştiinţifică în agricultură. 

Ca iniţiator, a acceptat să se facă această restructurare pe cele mai importante 
unităţi, cele menţionate în nota redactată împreună cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, dar faptul că se tot încearcă modificări arată că sunt 
factori la acest nivel care nu doresc o cercetare adevărată. 

Patrimoniul să fie înstrăinat doar celor care pot şi vor să investească în 
cercetare. Nu trebuie să tergiversăm.  

Domnul deputat Vladimir Fârşirotu – Viitorul proiect al legii cercetării, un 
act normativ inexistent în momentul actual, nu poate influenţa dezbaterea asupra 
unui proiect pe care acum comisiile îl dezbat. Cere ca această practică să înceteze şi 
să se treacă la o dezbatere deschisă şi sinceră a problemelor.  

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – Doreşte să ştie dacă cei care au semnat 
nota întocmită cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îşi 
însuşesc aceste prevederi ca amendamente la viitorul proiect. 

Domnul deputat Adrian Semcu – A făcut unele precizări în legătură cu nota 
întocmită cu conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
şi afirmă că nu este de acord cu faptul că domnul deputat Valeriu Tabără are o altă 
opinie decât cea exprimată în reuniunea de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Singura problemă o reprezintă suprafeţele de teren şi faptul că 
un învestitor care are mai puţin de 51% din acţiuni nu este prea interesat să 
învestească în domeniu. 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate, reluarea analizei la 
acest proiect de lege într-o şedinţă viitoare, iar conducerea celor două comisii să 
ceară  Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor prelungirea termenului de 
depunere a raportului. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28.06.2006, începând cu orele 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi 
forestiere – avizare, Pl – x 526/2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- doamna Mirela Iordache – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Violeta Muşat – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind retrocedarea 
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole 
şi forestiere –  Pl – x 526/2006. 

Domnul deputat Nicolae Popa, în calitate de iniţiator al propunerii legislative 
a prezentat expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri generale. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan 
Munteanu, Liviu Timar, Vasile Mocanu, Atilla Kelemen, Ionel Palăr. 

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

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU            


