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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 având următoarea ordine 
de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 
a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului 
comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul 
European 

(avizare - P.L. – X  346/2005) 
2. Dezbaterea  proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului Anual de Finanţare 

2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de 
aderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, 
respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005 

(sesizare în fond - P.L. – X  356/2005) 
3. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările 
şi completările ulterioare   

 (sesizare în fond - P.L. – X  308/2005) 
4. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru  aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru  înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005  

(sesizare în fond - P.L. – X  343/2005) 
5. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru  aprobarea numărului de exemplare 
din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de 
vânătoare 2005-2006  

(sesizare în fond  - P.L. – X  311/2005) 
Şedinţa din data de 06.09.2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea ordine de 

zi: 
- Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru  aprobarea numărului de exemplare 
din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de 
vânătoare 2005-2006.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedintele 

comisiei. Au participat ca invitaţi domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul 
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Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi domnul Constantin Popescu, secretar de stat 
în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru  aprobarea numărului de exemplare din speciile 
urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-
2006. 

Domnul Constantin Popescu, secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor a prezentat expunerea de motive.  

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2005 pentru  aprobarea numărului de exemplare 
din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de 
vânătoare 2005-2006, care a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 07.09.2005, începând cu orele 930, având 
următoarea ordine de zi:  

- Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a 
Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului 
comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul 
European. 

-  Dezbaterea  proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului Anual de Finanţare 
2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de 
aderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, 
respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005. 

-  Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările 
şi completările ulterioare.   

-  Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru  înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost conduse de 
domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedintele comisie. Au participat ca invitaţi: 

- domnul Gheorghe Flutur, Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Flaviu Lazin,  secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

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

Dezvoltării Rurale; 
-  doamna Cornelia Harabagiu, director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
.- domnul Miron Moldovan, director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei 

nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea 
regimului comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la 
Acordul European. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  a prezentat principalele prevederi cuprinse în acest proiect de lege.  
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Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului Anual de 
Finanţare 2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul 
special de aderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles 
şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a informat că în aceste zile o delegaţie de la nivelul Uniunii Europene 
se află în ţara noastră pentru  a analiza modul în care se derulează Programul special de 
preaderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală în România. Se vor face deplasări în 
zonele afectate de inundaţii, pentru  că se urmăreşte realocarea de fonduri pentru  zonele 
afectate.  

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de Lege pentru  

ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între România şi Comisia Comunităţilor 
Europene cu privire la Programul special de aderare pentru  agricultură şi dezvoltare rurală 
în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005. Propunerea a 
fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri generale.  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. După finalizarea dezbaterilor s-a 
supus aprobării proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2005 pentru  modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind 
sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările şi completările ulterioare, care a 
fost votat cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 8 voturi împotrivă.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al 
statului producătorilor agricoli pentru  înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.  

Domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  a prezentat expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri generale, iar în continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. . 
În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul  

întocmit. Pe ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 8 voturi împotrivă.  

 
 
VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR,   
Valeriu TABĂRĂ                       Ioan MUNTEANU  
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