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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 23 noiembrie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi avizarea Legii privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului 
special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (PLX 323/01.11.2005 
– în vederea reexaminării);  
 2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2005 privind 
modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum 
şi a art.III al Titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL.X 512/2005 – 
sesizare în fond) 

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru 
aderarea la Uniunea Europeană (PLX 522/2005 – avizare) 

Lucrările şedinţei au început la orele 1300 şi au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Semcu. Au fost prezenţi toţi cei 24 deputaţi, membri ai comisiei: 
Kelemen Atilla, Semcu  Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea 
Dumitru, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, 
Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, 
Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Ca invitaţi  au participat: 
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Mariana Drăghici, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mircea Popa, secretar general la Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Legii privind aprobarea ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a 
Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

Domnul Dănuţ Apetrei a prezentat expunerea de motive, precizând că actul 
normativ este reexaminat în urma solicitării adresate de Preşedintele României. 
Introducerea prin legea de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a 
modificării de la art.1, conform  căreia finanţarea Agenţiei se face din „venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat”, nu este în măsură să 
urmărească transparenţa şi corectitudinea activităţii de distribuire a fondurilor. 

S-a trecut la dezbaterea textului de lege. Amendamentele formulate se 
regăsesc în raportul întocmit. Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate. 

În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea în procedură de urgenţă a 
proiectului de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997, precum şi a art.III al Titlului VI din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Prin proiect se are în 
vedere prelungirea termenelor de depunere a cererilor de retrocedare a 
terenurilor, pentru a se crea posibilitatea tuturor persoanelor interesate să 
beneficieze de noile prevederi legale, precum şi republicarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a trecut la dezbateri. 
  
 
 
 
Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 8 

voturi împotrivă. 
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza în procedură de urgenţă a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor 
asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

Domnul Mircea Popa, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor a prezentat expunerea de motive. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea avizului favorabil 
proiectului de lege. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
 

VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR,   

Adrian SEMCU               Ioan MUNTEANU 
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