
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
  
  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                Bucureşti,  28 .02 .2006  
                 Nr.24/89 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21 şi 22 februarie 2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 şi 22 februarie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind diminuarea riscului de 
inundaţii  - avizare, Pl.x 686/2005; 

2.  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare – pentru raport suplimentar, Pl.x 127/2005; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al 
art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond, P.l.x. 606/2005; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  – sesizare în fond, P.l.x. 
672/2005. 

Lucrările şedinţei din data de 21 februarie 2006 au început la orele 1400 şi au 
avut următoarea ordine de zi: 

- 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind diminuarea riscului 
de inundaţii  - avizare, Pl.x 686/2005; 

2.  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare – pentru raport suplimentar Pl.x 127/2005. 
 Au fost prezenţi  25 de deputaţi, membri ai comisiei.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul  Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Blenesi-Dima – director general 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 privind diminuarea 

riscului de inundaţii  - avizare, Pl.x 686/2005. 
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a menţionat că Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. De asemenea, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă. În consecinţă, propune un aviz negativ pentru 
propunerea legislativă. 
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Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut ca Guvernul  să  precizeze  dacă 
s-au luat măsurile necesare în domeniul propus reglementării prin acest act 
normativ. 

S-a supus la vot propunerea de a se acorda un aviz negativ. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare – pentru raport suplimentar Pl.x 127/2005. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a precizat că propunerea legislativă a fost 
retrimisă la comisie pentru a se întocmi un raport suplimentar, pe baza 
amendamentelor propuse în plenul Camerei Deputaţilor. S-a propus ca din titlu să se 
elimine sintagma „prin comasare”. S-a trecut la dezbaterea pe articole. 

Au fost votate în unanimitate toate articolele, de la art.1 la art.14. În 
ansamblu, proiectul de raport suplimentar a fost votat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în data de 22 februarie 2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al 
art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond, P.l.x. 606/2005; 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  – sesizare în fond, P.l.x. 
672/2005. 

Au fost prezenţi  25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a participat  
domnul  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-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – sesizare în fond, P.l.x. 
606/2005. S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  – sesizare în fond, P.l.x. 
672/2005. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a propus respingerea propunerii 
legislative. 

Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  
 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN      Ioan MUNTEANU 
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