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SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 27.05.2003  şi  28.05.2003  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27.05.2003  
şi 28.05.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră (sesizare în 
fond PL 144/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale  
             (sesizare în fond PL 308/2003) 

 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp  (sesizare în fond PL 143/2003) 

   4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond PL 277/2003) 

   5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură 
(raport suplimentar � PL 689/2002) 

Şedinţa din data de 27.05.2003, a început la orele 1400 şi a fost 
condusă de domnul deputat Ioan Bâldea. 

Ordinea de zi propusă spre aprobare a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 

valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră     
(sesizare în fond PL 144/2003) 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră  
(sesizare în fond PL 308/2003) 

La şedinţă au participat 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au fost 
absenţi domnii deputaţi Atilla Kelemen şi  Gheorghe Valeriu, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- doamna Elena Tatomir � director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor  
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- doamna Iulia Bosoancă � consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se 
regăsesc în raportul întocmit la proiectul de lege. Pe ansamblu, legea a fost 
votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28.05.2003, începând cu 
orele 930 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 
        1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi 
                valorificarea legumelor de câmp  (sesizare în fond PL 143/2003) 

2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea şi 
     valorificarea legumelor de câmp (sesizare în fond PL 277/2003) 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind condiţiile 

generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură (raport suplimentar � PL 689/2002) 
La şedinţă au participat 31 deputaţi, membri ai comisiei. A fost 

absent domnul deputat Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 
Au participat ca invitaţi: 

- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- doamna Elena Tatomir � director în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  

- doamna Iulia Bosoancă � consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbateri generale pe 
marginea celor două proiecte de lege. 

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterea pe articole a 
proiectelor de lege, luându-se ca bază proiectul înaintat de  Guvern. În 
timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit la acest proiect de lege. 

Supusă la vot, legea a fost votată în unanimitate. 
 

 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU     
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