
PARLAMENTUL ROMÂNIEI   
 

  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                      Bucureşti,  31 .10.2005  
                      Nr.24/478 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 octombrie 2005 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 
26, 27 şi 28 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare 
a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe    (P.L. - X  459/2005 – 
sesizare în fond); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD  (P.L. – X 461/2005 – sesizare în fond); 

3. Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 (P.L. – X 
497/2005). 

Şedinţa din data de 25 octombrie 2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de aprobare 
a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe    (P.L. - X  459/2005 – 
sesizare în fond); 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD  (P.L. – X 461/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 23 deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat domnul 
deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat Marian 
Hoinaru, aflat în concediu medical.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
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- domnul Vasile Lupu -  secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale;  

- domnul Dan Gherghelaş – director general adjunct, Agenţia SAPARD; 
- domnul Stelian Caramitru - director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi 
tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiilor de 
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele 
veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe. 

Domnul Vasile Lupu a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri. 
Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate. 
Dezbaterile au continuat la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor 
SAPARD. 

Domnul Dan Gherghelaş, director general adjunct al Agenţiei SAPARD a 
prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri. 

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26.10.2005, având următoarea 

ordine de zi aprobată: 
- Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 (P.L. – X 

497/2005). 
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat, 

domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat 
Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei. Lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură a Senatului. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
domnul Ciprian Pahonţu – director general, Ministerul Agriculturii, 

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

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Mara Râmniceanu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Camelia Dobroţean – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 
Domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii a prezentat datele principale 

ale bugetului agriculturii pentru anul 2006 şi direcţiile în care conducerea 
ministerului va acţiona în perioada imediat următoare pentru a crea condiţiile 
necesare integrării agriculturii româneşti în Uniunea Europeană. 

Doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice 
a prezentat datele principale ale Proiectului din bugetul de stat pentru anul 2006. 

Au urmat dezbateri. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 27.10.2005, începând cu orele 

930, având următoarea ordine de zi: 
 - Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006. 
Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au lipsit motivat, 

domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă şi domnul deputat 
Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, vicepreşedinte 
al comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Au continuat dezbaterile pe marginea proiectului de buget al agriculturii 
pentru anul 2006. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 28.10.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2006. 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat domnul 

deputat  Marian Hoinaru, aflat în concediu medical. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

Au continuat dezbaterile asupra proiectului de buget al agriculturii pe anul 
2006. 

S-au formulat amendamente care se vor prezenta în şedinţa comună de luni, 
31 octombrie 2005.  

 
 

 PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 

 Dr. Atilla KELEMEN       Ioan MUNTEANU 
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