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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 02.02.2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 2 februarie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 – 
(avizare, PL.X 623/2005); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală – (sesizare în fond, PL.X 555/ 2005); 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – (sesizare în fond, 
Pl.x 606/ 2005); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura – (sesizare în fond, PL.X 622/ 2005); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protecţia zonelor 
calamitate – (sesizare în fond, Pl.x 627/ 2005). 

Lucrările au început la orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat 
dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
 Au fost prezenţi  24 de deputaţi, membri ai comisiei.  

A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi 
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Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 – 
(avizare, PL.X 623/2005). 

Propunerea legislativă se referă la prelungirea termenului de depunere a 
cererilor de către foştii proprietari sau moştenitorii legali ai acestora. Se are în 
vedere faptul că pot exista situaţii de excepţie în care cei îndreptăţiţi nu-şi pot 
procura actele doveditoare în timpul prevăzut de lege şi nu mai pot beneficia 
de procedurile acesteia. 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi  avizarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2005 privind reglementări de 
neutralizare a deşeurilor de origine animală – (sesizare în fond, PL.X 555/ 
2005). În cadrul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea realizării unui sistem 
eficient pentru colectarea şi distrugerea subproduselor de la animale şi a 
cadavrelor, aşa cum este menţionat în scrisoarea de avertizare a Comisiei 
Europene din 9 iunie 2003. 

S-a hotărât reluarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 
 
 

 
  
         PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU 
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