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SINTEZA  
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 7, 8  şi 9 iunie 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 şi 9 iunie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru  modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  (sesizare în fond - P.L-X 206/2005 – şedinţă 
comună cu Comisia pentru  învăţământ). 

- Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare (dezbatere în fond – P.l.-x 127/2005). 

Lucrările şedinţei din data de 07.06.2005 au început la orele 1400 şi s-au 
desfăşurat în comun cu Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă , tineret şi sport. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru  modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Asănică, secretar general adjunct, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării; 
- domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Gheorghe Sin,  secretar general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
Lucrările au fost conduse alternativ de către domnii deputaţi dr.Atilla Kelemen 

şi Anghel Stanciu, preşedinţii celor două comisii reunite.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
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nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

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

întocmit de comisie. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat un vot 

împotrivă şi o abţinere. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 08.06.2005, începând cu orele 930, 

având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 

prin comasare (dezbatere în fond – P.l.-x 127/2005). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat 

domul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

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

S-au desfăşurat dezbateri generale asupra propunerii legislative aflate pe 
ordinea de zi. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 09.06.2005, începând cu orele 930, 
având următoarea ordine de zi: 

 - Dezbaterea propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare (continuarea dezbaterilor – P.l.-x 127/2005). 

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

Au continuat dezbaterile generale asupra ordinii de zi.  
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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