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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 30 şi 31  martie  2005 

 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30 şi 31 
martie 2005 având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura  (sesizare în fond - P.L. – X  617/2004) 
 - Analiza situaţiei din sectorul piscicol. 
 Şedinţa comisiei din ziua de 30.03.2005 a început la orele 1300 şi a 
avut următoarea ordine de zi aprobată:  

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultura  (sesizare în fond - P.L. – X  617/2004). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 de membri ai 
comisiei. A absentat motivat domnul deputat Pardău Dumitru. 

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

Au fost prezenţi ca invitaţi:  
- domnul Vasile Lupu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Văcaru – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr.Atilla Kelemen a 

prezentat în sinteză raportul întocmit în urma dezbaterilor în comisie şi a 
solicitat acordul membrilor comisiei în legătură cu această formă finală.  

Supusă la vot, forma finală a raportului a fost votată cu majoritate de 
voturi. S-au înregistrat 8 voturi împotrivă. 
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Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 31.03.2005, începând 

cu orele 930. Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Analiza situaţiei din piscicultură. 
Măsuri pentru  redresarea sectorului pisciculturii şi acvaculturii. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 de membri ai 

comisiei. A absentat motivat domnul deputat Pardău Dumitru. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu – secretar de sta în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Văcaru – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la analiza şi dezbaterea situaţiei din domeniul pisciculturii 

şi acvaculturii. 
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei a arătat că 

în ultima perioadă, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice sectorului analizat i s-a acordat o atenţie 
deosebită, pe măsura preocupărilor  tuturor factorilor cu răspunderi în 
domeniu, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi a adoptării legislaţiei la 
reglementările existente în Uniunea Europeană. 

S-a exprimat încrederea că îmbunătăţirea şi adecvarea cadrului 
legislativ vor contribui  la  creşterea calităţii întregii activităţi în domeniul 
pisciculturii şi acvaculturii şi la creşterea ponderii acestui sector în 
realizarea Produsului Intern Brut. 
 
 

PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN            Ioan MUNTEANU 
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