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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24  martie  2005 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 şi 24 martie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 
              Marţi, 22 martie 2005, orele 1400 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din 
proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor  (avizare – P.L. – X  
83/2005) 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 
privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 
milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha 
inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 93/2005) 
 Miercuri, 23 martie 2005 şi Joi 24 martie 2005, orele 1000

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (sesizare în fond – P.L.-X 73) 
 2. 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 reorganizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor  (sesizare în fond - P.L.-X 743).  

Şedinţa din data de 22 martie 2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din 
proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor  (avizare – P.L. – X  
83/2005) 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 
privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 
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milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha 
inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 93/2005) 

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 Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; 
- doamna Popescu Carmen – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Tudor – avocat. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri 
forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 
 Domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a făcut o prezentare a proiectului de lege sus menţionat precizând că 
în plenul Senatului acesta a fost respins. Solicită ca în Camera Deputaţilor acest proiect 
să fie aprobat, pentru că Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale susţine 
prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2004. 
 În continuare a prezentat un scurt istoric privitor la proprietatea Bisericii 
Ortodoxe Române din Bucovina. 
 Au urmat dezbateri.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Pe ansamblu, textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2004  privind 

trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor a fost votată în forma prezentată de Guvern. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea 
bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin 
direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, precizând că în Senat, cu 
susţinerea Guvernului, s-au operat nişte modificări, pentru ca acolo unde din cauze 
obiective sau subiective trebuie să se intervină, acest lucru să poată fi făcut. 

În continuare s-au purtat dezbateri pe problematica amintită. S-a hotărât reluarea 
dezbaterii şi analizei în ziua de 23 martie 2005. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23.03.2005, începând cu orele 930. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi 
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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 
privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 
milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha 
inclusiv (sesizare în fond – P.L.-X 93/2005) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (sesizare în fond – P.L.-X 73) 
 3. 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 reorganizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor (sesizare în fond – P.L.-X 743/2004). 

Au fost prezenţi 26 deputaţi, membri ai comisiei. 
 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 
 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Miron Moldovan, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - domnul Răzvan Ţâru, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 
 - domnul Gabriel Predoi, director general, Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea 
bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin 
direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la analiza pe articole a proiectului de 
lege. 

În ansamblu, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2005 privind modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2004 
privind acordarea în anul agricol 2004 – 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 
milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha 
inclusiv a fost cu majoritate de voturi.  

S-au înregistrat 8 voturi împotrivă. 
În continuarea lucrărilor s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară. 

Domnul Răzvan Târu, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru  Siguranţa Alimentelor a prezentat expunerea de motive şi susţinerea  Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor pentru  acest proiect.  

Au urmat dezbateri generale. 
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S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 martie 2005, începând cu orele 930. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
- 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 (P.L. – X  743/2004 - continuarea dezbaterilor). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Falviu Lazin,  secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Răzvan Ţâru -  preşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru  Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. Au continuat dezbaterile pe articole.  
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit. 
În ansamblu, proiectul 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 
a fost votat în unanimitate.  
 
 

PREŞEDINTE,              SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN     Dumitru PUZDREA 
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