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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 
şi 10 aprilie 2008, începând cu ora 900, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind trecerea 
unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii 
de Cercetare – dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu – 
Şişeşti, în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 
(sesizare în fond; Pl.x 740/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea 
„Transilvania“ din Braşov, în scopul construirii unui campus 
universitar (sesizare în fond; PL.x 59/2008). 
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3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (avizare; PL.x 96/2008). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei, şi au 
absentat motivat următorii domni deputaţi: Adrian Semcu, Levente 
Szekely şi Liviu Timar aflaţi în delegaţie externă. 

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

A participat ca invitat -  domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.  

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 
trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare – dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu – 
Şişeşti, în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor cu 
care Comisia noastră a fost sesizată în fond în vederea întocmirii 
unui raport de înlocuire. 

 În urma  dezbaterilor  care au subliniat oportunitatea 
promovării în zona Moldovei a unei astfel de investiţii  s-a hotărât 
cu unanimitate de voturi adoptarea în forma prezentată de Senat a 
proiectului de lege. 

Următorul proiect luat în discuţie a fost proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2008 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea 
„Transilvania“ din Braşov, în scopul construirii unui campus 
universitar. 

Dezbaterea acestui proiect de lege a prezentat de asemenea un 
interes deosebit pentru membrii comisiei care au subliniat 
necesitatea aprobării acestui transfer de teren dată fiind situaţia din 
acest moment a Universităţii „Transilvania“ din Braşov. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi 
adoptarea în forma prezentată de Senat a proiectului de lege. 
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Dezbaterile în cadrul comisiei au fost reluate în data de 10 
aprilie începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (avizare; PL.x 96/2008). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei, şi au 
absentat motivat următorii domni deputaţi: Adrian Semcu, Levente 
Szekely şi Liviu Timar aflaţi în delegaţie externă.  

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

A participat ca invitat -  domnul Töke István – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
 

              PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau                              Vasile Mocanu                            
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