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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 mai 2006 

  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3  şi 
4 mai 2006, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – sesizare în fond, 
raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru 
monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României – 
sesizare în fond, comună cu Comisia pentru administraţie publică, PL.X 304/ 
2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale – sesizare în fond, 
PL.X 232/2006; 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane – sesizare în fond, PL.X 
240/ 2006; 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către 
fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru raport suplimentar, 
PL.X 122/ 2006. 

Lucrările şedinţei din data de 03.05.2006 au început la orele 1400 şi au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – sesizare în fond, 
raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru 
monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României – 

George
Original



 2

sesizare în fond, comună cu Comisia pentru administraţie publică, PL.X 304/ 
2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale – sesizare în fond, 
PL.X 232/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 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,  Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, 
domnul deputat Szekely Csaba, aflat în delegaţie externă. 

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Attila Korodi – secretar de stat, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 
- domnul Ioan Gherheş – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului; 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dinu Toma – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului –PL.X 
- 217/ 2006. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a informat membrii comisiei că la 
proiectul de lege supus dezbaterii se va face un raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi că, pentru o 
mai bună analiză a problematicii abordate propune amânarea dezbaterilor pentru 
şedinţa următoare, pentru a se crea posibilitatea studierii în amănunt a propunerilor 
din acest act normativ. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se 
aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul 
României – PL.X - 304/ 2006. Domnul deputat dr. Atilla Kelemen  a informat 
membrii comisiei că la proiectul de lege supus dezbaterii se va face un raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. Analiza şi dezbaterea s-au realizat în cele 2 comisii. 
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Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi 
eradicarea gripei aviare pe teritoriul României are ca obiect de reglementare 
ridicarea restricţiilor de vânătoare în cazul speciilor sedentare de păsări de interes 
vânătoresc pe teritoriul României, cu excepţia vânării acestora pe fondurile de 
vânătoare şi în zonele în care evoluează gripa aviară, în contextul menţinerii 
acţiunilor de supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României 
în vederea eradicării gripei aviare, promovate prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii 
influenţei aviare, propusă la abrogare prin proiect.  

S-a trecut la dezbateri generale şi la dezbaterea pe articole. Toate articolele, 
precum şi anexele la lege au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat  42 de voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 
42 de voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale –  
PL.X - 232/2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, precizând că acest act 
normativ asigură armonizarea politicilor de piaţă ale României cu principiile şi 
mecanismele Politicii Agricole Comune în perspectiva aderării şi creează premisele 
necesare organismelor instituţionale pentru reglementarea pieţei, în vederea 
elaborării şi implementării strategiilor şi politicilor de piaţă sectoriale, pe fiecare 
filieră de produs. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 04.05.2006, începând cu 

orele 930. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane – sesizare în fond, PL.X 
240/ 2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către 
fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru raport suplimentar, 
PL.X 122/ 2006. 
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla, 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,  Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, 
domnul deputat Szekely Csaba, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. Au participat ca invitaţi: 

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

- domnul Dinu Toma – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane –  PL.X - 240/ 2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Proiectul de lege are 
susţinerea Guvernului şi urmăreşte acordarea unor facilităţi familiilor de tineri care 
au domiciliul în localităţi rurale aflate în zonele montane. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. La punctul 1, articolul 7 a fost votat cu 
majoritate. S-au înregistrat 23 voturi împotrivă şi 1 abţinere. Celelalte articole au 
fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de garantare – PL.X - 122/ 2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a cerut ca dezbaterea la acest proiect de lege să fie amânată 
până la clarificarea de către Guvern a unor elemente legate de finanţarea unor 
proiecte.  

 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN      Ioan MUNTEANU            


