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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
    

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

         Bucureşti,08 .12.2006  
         Nr. 24/696 

 
  

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 decembrie  2006 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7 decembrie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea transferului 
pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. 
Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – şedinţă comună cu 
Comisia  pentru politică economică, reformă şi privatizare - sesizare în fond – 
PL.x 837/2006.  

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - sesizare în fond – Pl.x 798/2006. 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond – PL.x 
845/2006. 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative 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. 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al 
art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea 
ciupercilor din flora spontană – sesizare în fond – PL.x 887/2006. 

6. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
anual de finanţare 2006 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 
Europene în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 31 octombrie 2006 – sesizare în fond – PL.x 914/2006. 

Şedinţa din data de 06.12.2006 a început la orele 1400 şi  a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea transferului 
pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. 
Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – şedinţă comună cu 
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Comisia  pentru politică economică, reformă şi privatizare - sesizare în fond – 
PL.x 837/2006.  

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - sesizare în fond – Pl.x 798/2006. 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond – PL.x 
845/2006. 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative 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. 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al 
art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea 
ciupercilor din flora spontană – sesizare în fond – PL.x 887/2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, 
Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni 
Ionesie,  Hoban Ioan,  Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, 
Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul István Töke – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Dima Blenesi – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
- domnul Costin Ionescu – director general, S.C. HORTICOLA - S.A. 

Bucureşti;  
- domnul Dorin Zaharescu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei.  
La primul punct dezbaterile au fost comune cu Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola 
- S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului –   PL.x 837/2006.  

Domnul Costin Ionescu, director general al S.C. HORTICOLA  - S.A. a 
prezentat expunerea de motive precizând că prin proiectul de lege se propune 
transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială 
„HORTICOLA” – S.A. Bucureşti din portofoliul Regiei Autonome „Administraţia 
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Patrimoniului Protocolului de Stat” în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului, care va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
calitatea de acţionar în numele statului la această societate comercială. 

Au urmat dezbateri generale. 
După finalizarea dezbaterilor generale domnul deputat Mihai Tudose  a 

cerut fixarea unui termen de 2-3 săptămâni în care Societatea Naţională 
„HORTICOLA” S.A. să vină cu o situaţie clară pe baza căreia să se poată lua o 
decizie în acest scop. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – a atras atenţia că sunt multe unităţi 
care puteau fi privatizate dar care nu s-au privatizat din cauza împotrivirii unora. A 
cerut o atitudine responsabilă, o analiză lucidă, pentru că sunt sute de unităţi care 
nu s-au privatizat şi au ajuns în ruină şi mai mult s-a pierdut printr-o atitudine 
şovăielnică, prin amânări, decât dacă s-ar fi luat hotărârea de a se privatiza. 

În unanimitate, membrii celor două comisii au hotărât amânarea 
dezbaterilor.  

În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 –PL.x 845/2006. 

Domnul István Töke, secretar de stat în  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului menţionând că 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub rezerva însuşirii propunerilor şi 
observaţiilor formulate de Guvern, 

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor 
pe articole s-au formulat amendamente. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 

alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la 
folosirea ciupercilor din flora spontană – PL.x 887/2006. 

Domnul deputat Alexandru Ştiucă, în calitate de iniţiator al legii a prezentat 
expunerea de motive arătând că propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de 
sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană în sensul transferării 
obligaţiei de a organiza activităţi de informare a populaţiei la sfârşit de săptămână 
şi în zilele nelucrătoare, cu privire la regulile de folosire în alimentaţie a ciupercilor 
din flora spontană, de la consiliile judeţene către direcţiile de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile sanitar veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor 
pe articole s-au formulat amendamente. 

Articolul unic a fost votat în unanimitate, cu modificări. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

S-a hotărât ca dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a 
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plantelor şi carantina fitosanitară  – Pl.x 844/2006 şi asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – Pl.x 
798/2006 să fie amânată pentru o altă dată. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 07.12.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
anual de finanţare 2006 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 
Europene în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 31 octombrie 2006 – sesizare în fond – PL,x 914/2006. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-Petre, 
Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni 
Ionesie,  Hoban Ioan,  Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, 
Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului anual de finanţare 2006 între Guvernul României şi Comisia 
Comunităţilor Europene în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006  – PL,x 914/2006. 

Au urmat dezbateri generale. 
Proiectul de  Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 între 

Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene în numele Comunităţii 
Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 a 
fost aprobat în unanimitate.  

  
 

 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Atilla KELEMEN     Vasile MOCANU  


