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SINTEZA  
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 3, 6 şi 7 octombrie 2005 

 
 
  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 6 şi 7 octombrie 2005 
având următoarea ordine de zi: 
 Luni, 3 octombrie 2005: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
„Legea calului” (P.L.-X.406/2005 – sesizare în fond); 
 2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2005 pentru 
modificarea art.6 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.22/2005 privind 
reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă (P.L.-X404/2005 – sesizare în 
fond); 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.-X358/2005 – sesizare în fond). 
 Joi şi vineri, 6 şi 7 octombrie 2005 

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope   (P.L.X.- 437/2005 – avizare); 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine (P.L.X.- 
434/2005- avizare); 

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole 
şi silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond); 

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei 
produselor agricole şi agroalimentare  
(P.L.X.- 444/2005 – sesizare în fond); 
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 5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.X.- 358/2005 – sesizare în fond). 
 6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005 
(P.L.X.-343/2005 – pentru raport suplimentar). 
 Şedinţa din data de 03.10.2005 a început la orele 1300 şi a fost condusă de 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 25 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marinescu, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat 

membrii comisiei în legătură cu activităţile pe care le-a desfăşurat în calitate de 
euroobservator la Parlamentul European.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege „Legea calului”. 
Domnul deputat Atilla Kelemen, în calitate de iniţiator, a prezentat 

expunerea de motive la proiectul de Lege „Legea calului”. 
S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4) 
din Ordonanţa Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de 
consultanţă agricolă. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 
Domnul deputat Nicolae Popa, iniţiator al proiectului de lege, a informat că 

la dezbaterea din Senat pe această temă s-a aprobat forma prezentată de iniţiator. 
În perioada următoare este prevăzută înfiinţarea a aproximativ 6000 de ferme, ceea 
ce înseamnă un volum important de investiţii. Ele nu se pot organiza în intravilan. 
Prin textele percepute pentru scoaterea din circuit a terenurilor situate in 
extravilanul localităţilor se îndepărtează investitorii potenţiali. Rolul Parlamentului 
este să facă legi, iar rolul ministerului este acela de a aplica aceste legi. 

Domnul Dănuţ Apetrei – La comisia de agricultură din Senat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a emis o părere care era în favoarea 
iniţiativei. Legea nr.247/2005 a impus ca opinia Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să fie împotriva a ceea ce s-a stabilit într-o primă 
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fază. Problema mai trebuie analizată. Deocamdată nu susţine propunerea. Trebuie 
consultate şi autorităţile locale. 

S-a propus amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare.  
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 06.10.2005, începând cu orele 

1500. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope (P.L.X.- 437/2005 – avizare); 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine (P.L.X.- 
434/2005- avizare); 

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole 
şi silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond); 

4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei 
produselor agricole şi agroalimentare (P.L.X.- 444/2005 – sesizare în fond); 
 5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.L.X.- 358/2005 – sesizare în fond). 
 6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005 
 (P.L.X.-343/2005 – pentru raport suplimentar). 

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Miron Moldovan, director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de 

zi.  
Au primit aviz favorabil următoarele proiecte de lege:  
-  proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope; 
-   proiectul de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către 
persoanele juridice străine. 
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive şi a cerut o amânare 
a dezbaterii proiectului de lege pentru a avea posibilitatea de a aduce unele 
modificări şi îmbunătăţiri. 

Propunerea de amânare a fost aprobată. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole 
şi agroalimentare. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, precizând că textul 
iniţial înaintat de Guvern a suferit unele modificări, în care Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de acord. 

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterile pe articole. 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 9 voturi împotrivă. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991. 
Domnul deputat Nicolae Popa a prezentat expunerea de motive, subliniind 

că a iniţiat acest proiect pentru că în programul viitor al Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se prevede înfiinţarea a aproximativ 6000 ferme 
noi şi a 600 de unităţi de procesare precum şi a unor pensiuni turistice care vor 
avea nevoie de terenuri în extravilan. 

Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 5 
voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin 
direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna 
anului 2005. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri 

Domnul deputat Valeriu Tabără – Ceea ce se face acum este un lucru bun, 
dar nu va rezolva problema. Şi dacă subvenţia ar fi fost mai mare, tot nu ar fi fost 
cine ştie ce. Problemele sunt legate de piaţă. Sunt blocate pieţele. 

În legătură cu avizul acordat pentru proiectul de Lege privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope atrage 
atenţia că aceasta este o lege deosebit de importantă. Aşa cum a ieşit, nu va 
rezolva problema plantelor interzise pentru cultură. Trebuie o consultare mai largă 
a tuturor factorilor implicaţi. 

Raportul înlocuitor a fost votat cu majoritate. 
S-au înregistrat 9 voturi împotrivă.  
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                Preşedinte,                                                          Secretar,  
     
          Dr. Atilla KELEMEN                                     Ioan MUNTEANU 
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