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SINTEZA  
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 8 şi 10 martie 2005 

 
  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 10 martie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor                     (PLX- 743/2004); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (PLX- 617/2004 – retrimitere la 
comisie). 

Şedinţa din data de 8 martie a început la orele 1400 şi a avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor                     (PLX- 743/2004); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (PLX- 617/2004 – retrimitere la 
comisie). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat:  
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale 
- domnul Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor 
- doamna Adriana Baz – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
- domnul Grigore Baboianu – consilier, Administraţia Rezervaţiei Biosferei 

Delta Dunării  
- domnul Nicolae Crăciun – consilier al ministrului agriculturii, pădurilor şi 

dezvoltării rurale 
- domnul Corneliu Popescu – preşedinte - director general, Compania 
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- domnul Gheorghe Văcaru – consilier, Direcţia pescuit şi acvacultură, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  

- domnul Cornel Mihai - consilier, Direcţia Pescuit şi Acvacultură, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (PLX- 
617/2004). 

Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat poziţia ministerului pe care îl reprezintă şi a precizat că 
se doreşte clarificarea tuturor problemelor precum şi adaptarea legislaţiei la legislaţia 
europeană. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în raportul 

întocmit. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 10 martie, începând cu orele 900 şi 

au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A fost absent domnul 

deputat Daniel Ionescu, aflat în delegaţie externă. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Lupu, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Popescu, preşedinte, director general al Companiei 

Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol. 
Au continuat dezbaterile pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de 

lege. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
S-au înregistrat 8 voturi împotrivă. 
 
 
 
     Secretar,                Preşedinte, 
 
Ioan MUNTEANU                            Dr. Atilla KELEMEN 
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