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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29 şi 
30 septembrie 2005, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind instituirea sistemului 
de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole (P.L. - X  363/2005 – 
raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind instituirea sistemului 
de certificate de import şi de export pentru produse agricole (P.L. – X 364/2005 – 
raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii).  

Lucrările şedinţei din data de 29 septembrie au început la orele 1700, având 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole (P.L. - X  363/2005 – raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii). 

Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Flaviu Lazin -  secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Constantin Popescu – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Emilian  Cârlogea - director general adjunct, Ministerul Economiei 

şi Comerţului. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind instituirea 

sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole. 
Domnul deputat Ioan Bivolaru a propus ca, în virtutea prevederilor 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, având în vedere că se examinează două 
proiecte de lege cu aceleaşi obiect de reglementare, să se întocmească un  singur 
raport, cu respectarea prevederilor alin.(1) şi (2). 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  a precizat că, în condiţiile în care România va fi admisă în 
Uniunea Europeană în 2007 vom respecta reglementările în vigoare ale Comisiei 
Europene referitoare la domeniul supus reglementării. 
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Până atunci, în perioada care a rămas până la integrare se urmăreşte  ca cele 
două acte normative să fie un exerciţiu în domeniu, după care se va urmări 
respectarea directivelor în vigoare la acea dată. 

S-a hotărât ca rapoartele să fie redactate separat pentru fiecare proiect de 
lege. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 

raportul întocmit de cele două comisii. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 septembrie 2005, 

începând cu orele 930, având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind instituirea sistemului de 

certificate de import şi de export pentru produse agricole (P.L. – X 364/2005 – 
raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 
comune cu Comisia pentru industrii şi servicii şi au fost conduse de domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Au participat  ca invitaţi: 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Mara Rîmniceanu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Emilian Cârlogea – director general, Ministerul Economiei şi 

Comerţului;  
- domnul Constantin Popescu – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Mihai Hură – director general, Ministerul Finanţelor Publice. 
S-a  trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind instituirea 

sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole. 
După finalizarea dezbaterilor generale, s-a trecut la dezbaterea pe articole. În 

timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit. 

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

PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 

 Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 
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