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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii arendei nr.16/1994 (PLX 553/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2005 privind exploatarea în
siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile
de importanţă C şi D (PL.X 600/2005 - avizare)
3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele
Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual de Finanţare 2004, semnat la
Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005 (PL.X 594/2005 – sesizare în
fond)
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reorganizarea activităţii
de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (Pl.x 579/2005 – sesizare în fond).
Lucrările comisiei din ziua de 6 decembrie 2005 au început la orele 1400 şi au
avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii arendei nr.16/1994 (PLX 553/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2005 privind exploatarea în
siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile
de importanţă C şi D (PL.X 600/2005 - avizare).
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei:
Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Andreica Romică, Dumitru Ion,
Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian,
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr
Ionel, Pardău Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Au absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, domnul deputat Nicolae
Popa, aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat Dumitru Puzdrea, aflat în concediu
medical.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte al
comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Elena Leaotă, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;

- domnul Viorel Mariuţan, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii arendei nr.16/1994.
Din partea iniţiatorilor expunerea de motive a fost prezentată de domnul
deputat Ioan Munteanu, care a arătat că proiectul de lege propune introducerea în
actul normativ de bază Legea arendării nr.16/1996 a unei anexe care cuprinde
contractul cadru de arendare.
Doamna Elena Leaotă, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului, precizând că acesta
nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a proiectului de
lege.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza în procedură de urgenţă a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2005
privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau
locală, din categoriile de importanţă C şi D.
Domnul Viorel Mariuţan, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare instituirea unor
dispoziţii referitoare la exploatarea în siguranţă a acumulărilor de apă cu folosinţă
piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D, în scopul
îmbunătăţirii efectelor negative produse asupra populaţiei şi bunurilor materiale.
Proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 decembrie 2005, începând cu
30
orele 9 având următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele
Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual de Finanţare 2004, semnat la
Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005 (PL.X 594/2005 – sesizare în
fond).
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu
Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu
Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. Au
absentat, motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, domnul deputat Nicolae Popa,
aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat Dumitru Puzdrea, aflat în concediu
medical.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte al
comisiei.
Ca invitat a participat doamna Elena Leaotă, director în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comisia Comunităţilor Europene,
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în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual de Finanţare 2004,
semnat la Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005.
După finalizarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe articole.
Articolul unic al legii a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 decembrie 2005, începând cu
30
orele 9 .
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reorganizarea activităţii
de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară (Pl.x 579/2005 – sesizare în fond).
Au fost prezenţi toţi cei 22 deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla,
Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Andreica Romică, Dumitru Ion,
Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian,
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr
Ionel, Pardău Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Au absentat motivat domnul deputat Nicolae Popa, aflat în delegaţie externă şi
domnul deputat Dumitru Puzdrea, aflat în concediu medical.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele
comisiei.
Ca invitat a participat doamna Elena Leaotă, director în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reorganizarea
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.
Doamna Elena Leaotă a prezentat punctul de vedere al Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator al proiectului de lege, a
prezentat expunerea de motive. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare o
nouă organizare a activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, în
prezent reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind
reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.
Se impune o mai bună organizare a sistemului de protecţie a plantelor care se
află în acest moment în suferinţă şi care se confruntă şi cu o lipsă de personal.
Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat amendamente.
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege.
Pe articole, rezultatul votului a fost următorul: art.1 ÷ art.8 – votate în
unanimitate.
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.

Vicepreşedinte,

Secretar,

Adrian SEMCU

Ioan MUNTEANU
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