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PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 31.05.2005, 01.06.2005 şi 

02.06.2005  
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31.05.2005, 
01.06.2005 şi 02.06.2005 având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului 
de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  (P. L 
-X 189/2005 – avizare); 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare (P.l-x 203/2005 – avizare); 
 3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.l-
x 190/2005 – sesizare în fond). 

Şedinţa din data de 31.05.2005 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea propunerii legislative pentru  modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.L 
-X 190/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat ca 
invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru  
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut ca, având în vedere 
problematica abordată prin această propunere legislativă şi faptul că într-o 
şedinţă anterioară, printr-o propunere similară s-a hotărât respingerea, să se 
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procedeze asemănător până când Guvernul ne va înainta pachetul cu măsuri 
legislative în domeniul funciar.  

 Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a prezentat punctul de vedere al Guvernului 
susţinând respingerea propunerii legislative. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, propune respingerea pe aceleaşi 
considerente enunţate mai sus. 

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 01.06.2005, începând cu 

orele 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului 
de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  (PL-
X 189/2005 – avizare). 

 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 
bugetul de stat. După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 02.06.2005, începând cu 
orele 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare (Pl-x 203/2005 – avizare). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat ca 
invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – susţine iniţiativa pentru  că este un 
mare câştig pentru  agricultură. Au fost unele facilităţi care au fost abrogate şi 
lucrul acesta a creat greutăţi. 

Domnul deputat Liviu Timar – când s-au făcut calculele, existau nişte 
facilităţi care au fost abrogate. În cazul întreprinzătorilor care au sediile în 
zonele defavorizate şi care îşi desfăşoară activitatea în aceste zone şi care au 
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contracte semnate prin care derulează proiecte SAPARD, datate înainte de 
apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 se impune păstrarea facilităţilor 
acordate. 

Domnul Dănuţ Apetrei – din punctul de vedere al Consiliului 
Concurenţei, ajutoarele de stat nu mai pot fi acordate. Menţinerea facilităţilor 
ar reprezenta un  pericol în drumul integrării României în Uniunea Europeană. 

Nu susţine propunerea de reintroducere a facilităţilor privind restituirea 
taxelor vamale şi consideră că orice modificare a Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004, în sensul modificării schemei de ajutor de stat faţă de varianta 
agreată de Uniunea Europeană, constituie o încălcare gravă a prevederilor 
Tratatului de Aderare şi a angajamentelor asumate în contextul negocierilor de 
aderare. 

Domnul deputat Valeriu Tabără – trebuie să ţinem seama de 
recomandările Uniunii Europene. De statutul zonelor defavorizate nu s-a 
beneficiat corespunzător de către locuitorii de acolo. Să ţinem cont de 
recomandările Uniunii Europene, pentru  a nu veni în contradicţie cu 
angajamentele asumate de România în procesul de integrare. 

 După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot respingerea propunerii 
legislative aflate în dezbatere. S-au obţinut 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri, propunerea obţinând aviz nefavorabil.  

 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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