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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi  15  martie  2006 

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

 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de 
vânătoare – (sesizare în fond, P.l.-x 68/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Legea pâinii” – (sesizare în 
fond, Pl.-x. 85/ 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – (sesizare în fond 
comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea populaţiei 
în vederea diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 – (sesizare în 
fond comună cu Comisia pentru administraţie, P.l.-x 84/ 2006); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind efectuarea anchetei 
structurale în agricultură în anul 2006 – (sesizare în fond, P.L.-X 99/ 2006); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante – (sesizare 
în fond, comună cu Comisia pentru industrii, solicitare preraport P.L-X 100/ 
2006). 

Şedinţa din data de 14.03.2006 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea articolului 
13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare – 
(sesizare în fond, P.l.-x 68/ 2006);   

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Legea pâinii” – (sesizare în 
fond, P.l.-x. 85/ 2006); 
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- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea populaţiei 
în vederea diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 – (sesizare în 
fond comună cu Comisia pentru administraţie, P.l.-x 84/ 2006); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante – (sesizare 
în fond, comună cu Comisia pentru industrii, solicitare preraport P.L.-X 100/ 
2006). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Atilla Kelemen, Semcu 
Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, 
Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre. 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 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Apetrei - secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marinescu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
 - domnul  Gabor Varga – director general, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci; 
- doamna Bucura Ionescu – director, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; 
- domnul Vergil Voineagu – preşedinte, Institutul Naţional de Statistică; 
- domnul Dan Gherguţ – vicepreşedinte, Institutul Naţional de Statistică. 
 S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de 
vânătoare – (sesizare în fond, P.l.-x 68/ 2006). 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat că nu sunt în sală 
reprezentanţii iniţiatorilor şi propune amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare 
a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Legea pâinii” – 
(sesizare în fond, .Pl.-x 85/ 2006).  

Domnul deputat Ioan Stan a prezentat expunerea de motive, arătând că 
elaborarea acestei propuneri legislative contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru promovarea unor alimente sănătoase.  

Legislaţia trebuie să susţină accesul la alimentaţie sănătoasă, sigură, 
controlată. 
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Domnul Vasile Lupu, secretar de stat a precizat că Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele, de la art.1 la art.10 au fost respinse cu majoritate de voturi. 

S-au înregistrat 7 voturi împotriva propunerii de respingere. În ansamblu, 
propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 7 
voturi împotriva propunerii de respingere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea 
populaţiei în vederea diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 – 
(sesizare în fond comună cu Comisia pentru administraţie, P.l.-x 84/ 2006). 

S-a menţionat că acest proiect de lege se analizează în comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. S-a 
propus respingerea proiectului legislativ. Propunerea de respingere a fost adoptată 
cu majoritate. 

S-au înregistrat 26 voturi pentru şi 18 voturi împotriva propunerii de 
respingere. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de 
plante – (sesizare în fond, comună cu Comisia pentru industrii, solicitare 
preraport P.L.-X 100/ 2006). 

Domnul Gabor Varga, director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci a prezentat expunerea de motive. Proiectul de lege cuprinde prevederi 
referitoare la relaţia dintre protecţia comunitară a unui soi şi protecţia naţională, 
posibilitatea pe care o au creatorii români de soiuri să-şi protejeze creaţiile vegetale 
la Oficiul Comunitar, din momentul aderării României la Uniunea Europeană. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele din proiectul de lege au fost votate în unanimitate. În 

ansamblu, legea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15.03.2006, începând cu orele 

930, având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – (sesizare în fond 
comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind efectuarea anchetei 
structurale în agricultură în anul 2006 – (sesizare în fond, P.L.-X 99/ 2006). 

Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Atilla Kelemen, Semcu 
Adrian, Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, 
Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre. 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 
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 Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu – 
(sesizare în fond comună cu Comisia pentru administraţie, P.L.-X 78/ 2006). 

S-a propus amânarea dezbaterii acestui proiect de lege. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind efectuarea 
anchetei structurale în agricultură în anul 2006 – (sesizare în fond, P.L.-X 99/ 
2006). 

Domnul Vergil Voineagu, preşedinte al Institutului Naţional de Statistică a 
prezentat expunerea de motive, precizând că Ancheta Structurală  în Agricultură 
vizează obţinerea informaţiilor privind exploataţia agricolă şi caracteristicile 
principale ale acesteia: statutul, modul de deţinere a terenului, utilizarea terenului, 
efectivele de animale, echipamentele agricole, personalul care lucrează în 
agricultură, dezvoltarea rurală şi altele.  

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a precizat că Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale susţine acest proiect de lege. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. Toate articolele din 

proiectul de lege au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost 
adoptat în unanimitate.  

 
 

  
         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 

            

 


