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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 26.11.2002  şi 27.11.2002  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în ziua de 26.11.2002, începând cu orele 
1500 şi în ziua de 27.11.2002, începând cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 26.11.2002: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea 
unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative 
(avizare � PL 582/2002).   

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării 
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea 
şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
(sesizare în fond - PL 561/2002). 

Miercuri, 27.11.2002: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind efectuarea 

inspecţiei tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol.  (avizare - PL 
455/2002). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 
alin.(1) şi (2) ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (sesizare în 
fond � PL 342/2002). 

Lucrările şedinţei din data de 26.11.2002 au început la orele 1500 şi au fost 
conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea 
unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative 
(avizare � PL 582/2002).   

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării 
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea 
şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
(sesizare în fond - PL 561/2002). 
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La şedinţă au fost prezenţi 31 de deputaţi, a lipsit motivat domnul deputat 
Atilla Kelemen, aflat în delegaţie oficială. 

Ca invitat a participat domnul Ilie Otobâcu, director în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor. 

S-a trecut la dezbaterea primului punct aflat pe ordinea de zi, avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea 
unor acte normative. 

După terminarea dezbaterilor s-a supus la vot avizarea favorabilă a proiectului 
de lege, care a fost votată în unanimitate, cu menţiunea că în aviz să se ceară 
eliminarea articolului 8 care prevede desfiinţarea fondului �Dezvoltarea agriculturii 
româneşti�. 

În partea a II-a a şedinţei s-a trecut la dezbateri generale la proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind 
reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit 
pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. 

S-a dat cuvântul domnului Ilie Otobâcu, director în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor care a prezentat obiectivele principale ale acestui act 
normativ.  

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în comisie au continuat în ziua de 27.11.2002, începând cu orele 930. 
Au fost prezenţi 31 de deputaţi, domnul deputat Atilla Kelemen fiind în 

delegaţie oficială.  
În cadrul dezbaterilor s-a ajuns la concluzia că, pentru îmbunătăţirea textului 

acestui act normativ este necesar să fie invitaţi şi alţi reprezentanţi de la Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, precum şi factorii de răspundere de la bănci 
cu ajutorul cărora se va derula acest proiect, reprezentanţi ai angrosiştilor şi ai 
depozitarilor care să-şi spună punctul de vedere. 

Toţi membrii comisiei au fost de acord cu această propunere, urmând ca 
analiza să fie reluată în şedinţă, săptămâna viitoare.   
  
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

            Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ    
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