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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 31.05.2005, 01.06.2005  

şi 02.06.2005  
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31.05.2005, 
01.06.2005 şi 02.06.2005 având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului 
de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  (P. L 
-X 189/2005 – avizare); 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare (P.l-x 203/2005 – avizare); 
 3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.l-
x 190/2005 – sesizare în fond). 

Şedinţa din data de 31.05.2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea propunerii legislative pentru  modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.L 
-X 190/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat ca 
invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru  
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat punctul de vedere al Guvernului 
susţinând respingerea propunerii legislative. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, propune respingerea pe aceleaşi 
considerente enunţate mai sus. S-a propus respingerea. 

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 01.06.2005, începând cu 
orele 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului 
de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  (PL-
X 189/2005 – avizare). 

 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 
bugetul de stat. După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 02.06.2005, începând cu 
orele 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare (Pl-x 203/2005 – avizare). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat ca 
invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 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 propunerii 
legislative pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot respingerea propunerii 
legislative aflate în dezbatere. S-au obţinut 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri, propunerea obţinând aviz nefavorabil.  

 

 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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