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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 7 şi  8 martie  2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 şi 8 martie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 

1. 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); 

2. 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); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura – (sesizare în fond, Pl.x 41/ 2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea Fondului forestier naţional – (sesizare în fond, procedură de 
urgenţă, PL.X 57/2006); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile 
de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse 
vegetale – (sesizare în fond, procedură de urgenţă, PL.X 54/ 2006). 

Şedinţa din data de 07.03.2006 a început la orele 1500 şi a avut următoarea 
ordine de zi: 

1. 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); 

2. 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); 
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura – (sesizare în fond, Pl.x 41/ 2006). 
 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. A participat ca invitat 
domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 
vicepreşedinte al comisiei. 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 (Pl.x 606/ 2005). 

Domnul deputat Vasile Mocanu, din partea iniţiatorilor propunerii legislative 
a prezentat expunerea de motive. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. 

Articolul unic a fost votat în unanimitate. În ansamblu, propunerea 
legislativă a fost votată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura (PL.X 622/ 2005) şi a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura  (Pl.x 41/ 2006). 

Domnul deputat Dumitru Pardău a prezentat expunerea de motive, în calitate 
de iniţiator, precizând că propunerile au ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, în vederea 
realizării clarităţii necesare în definirea structurilor şi responsabilităţilor 
instituţionale. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Ca bază pentru dezbateri s-a utilizat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura (PL.X 622/ 2005). 

Toate articolele au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi 
împotrivă. Pe ansamblu, proiectul de raport a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 9 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 08.03.2006, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea Fondului forestier naţional – (sesizare în fond, procedură de 
urgenţă, PL.X 57/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile 
de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse 
vegetale – (sesizare în fond, procedură de urgenţă, PL.X 54/ 2006). 
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, 
domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. A participat ca invitat 
domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) 
din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea Fondului forestier naţional (PL.X 57/2006). 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că urgenţa adoptării 
prezentului act normativ este determinată de necesitatea stopării imediate a tăierilor 
ilegale de arbori, avându-se în vedere funcţiile de protecţie pe care le îndeplineşte 
pădurea. 

Actul normativ luat în discuţie modifică art.10 alin.(6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 98/1998, deoarece în forma actuală textul prezintă unele 
deficienţe. S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat în 
unanimitate, în forma adoptată de Senat. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat 
în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile 
de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse 
vegetale (PL.X 54/ 2006). 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea  de motive, arătând că pentru o 
armonizare completă a reglementărilor naţionale cu cele comunitare în domeniu se 
impune transpunerea tuturor prevederilor comunitare, inclusiv cele care fac referire 
la produsele de origine vegetală uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment 
complex.  

S-a trecut la dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor generale s-a 
trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate în unanimitate, în 
forma adoptată de Senat. 

Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
 
  

 
         VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  

Adrian SEMCU        Ioan MUNTEANU             


