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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 februarie 2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 şi 15  februarie 2006, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.82/1992 privind rezervele de stat  - avizare, PL.X 673/2005; 

2.  Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005  privind  organizarea pieţei laptelui de vacă – pentru raport 
suplimentar PL.X 673/2005; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea art.92 alin.(5) 
din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar – sesizare în fond, P.l.x. 680/2005; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.18/1991, Legea fondului funciar, republicată – sesizare în fond, P.l.x. 687/2005. 

Şedinţa din data de 14.02.2006 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 
domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei: Semcu 
Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, 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, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. A lipsit motivat domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în 
delegaţie externă. 

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; 
- domnul Viorel Borşan – director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.5 

din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat  - avizare, PL.X 673/2005. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005  privind  organizarea pieţei laptelui de 
vacă – pentru raport suplimentar PL.X 673/2005. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat poziţia ministerului, precizând că pentru realizarea şi 
gestionarea corectă a cotei naţionale de lapte este necesar un număr mai mic de vaci de 
lapte faţă de situaţia actuală, dar cu un potenţial productiv mult mai mare, care să 
permită livrarea pe exploataţie a unei producţii mari, fapt ce va determina specializarea 
diferenţiată pentru producţia de lapte şi carne. Ministerul are în vedere un program 
naţional de reconversie a raselor de taurine în direcţia producţiei de carne de vită, care 
va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului. 

 După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la votarea propunerilor de modificare a 
art.5 şi art.10 din proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 
privind organizarea pieţei laptelui de vacă, în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

Articolul 5 a fost votat cu majoritate. 
S-au înregistrat 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere. Articolul 10 alin.(3) a fost votat 

cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
Lucrările  în  şedinţă  au  fost  reluate  în ziua de 15.02.2006, începând cu orele 

930.   
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei: Semcu 

Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, 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, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă 
Constantin, Timar Liviu. A lipsit motivat domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în 
delegaţie externă. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea art.92 
alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar – sesizare în fond, P.l.x. 680/2005 
şi a propunerii legislative privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar, 
republicată – sesizare în fond, P.l.x. 687/2005. 

Propunerile legislative au fost respinse, în unanimitate. 
 
 
 
         VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR,  

Adrian SEMCU      Ioan MUNTEANU 
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