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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11, 12 şi 13 iulie 2006 

 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice  si-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11, 
12 şi 13 iulie 2006, având următoare ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei – avizare, Pl-X 536/ 2006; 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu 
privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi 
Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin 
Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale – 
avizare, PL.X590/2006. 
 Lucrările şedinţei din data de 10.07.2006 au început la orele 1000  
şi ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
 - Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei – avizare, Pl-X 536/ 2006. 
 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 

A absentat motivat domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în 
delegaţie externă. 
 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 
vicepreşedinte al comisiei. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei. 
 În cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei a devenit necesară, în urma contestaţiilor făcute în perioada 
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ce a urmat adoptării legii, cu privire la rolul UCECOM şi 
CENTROCOOP în domeniul organizării sistemului cooperatist. 
 În timpul dezbaterilor s-a propus reluarea analizei în şedinţa 
următoare pentru a se clarifica unele aspecte legate de formularea unor 
prevederi. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11.07.2007, orele 900, 
având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei – avizare, Pl-X 536/ 2006 (continuarea dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în 

delegaţie externă. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Adrian Semcu, 

vicepreşedinte al comisiei. 
Au continuat dezbaterile asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
negativ. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12.07.2006, orele 900, 

având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu 
privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi 
Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin 
Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale – 
avizare, PL.X590/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în 

delegaţie externă. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării 
Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat 
prin Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 
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Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea Uniunii Statale Serbia – Muntenegru în urma aplicării 
Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat 
prin Protocolul din 4 iunie 1927. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 13.07.2006, 
începând cu orele 900, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu 
privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi 
Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin 
Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale– 
avizare, PL.X590/2006 (continuarea dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei.  
A absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în 

delegaţie externă. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea Uniunii Statale Serbia – Muntenegru, în urma aplicării 
Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat 
prin Protocolul din 4 iunie 1927, iniţiat de domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir, membru al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 
 
 
 
        Vicepreşedinte,                 Secretar, 
 
       Adrian SEMCU                  Ioan MUNTEANU   

  


