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al şedinţelor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 august 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 30 şi 31 august 2005 având următoarea 
ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei  (P.L. –X. 338/2005 – avizare); 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanţa 
Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional   (P.L. –X. 312/2005 – sesizare în fond); 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.103/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală  (P.L. –X. 323/2005 – sesizare în fond). 

Şedinţa din data de 29 august 2005 a  început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
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. 

 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.  
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Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii 
din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi 
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.  

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a supus aprobării propunerea de a se aviza 

favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările  în şedinţă  au  fost  reluate  în  ziua de 30 august 2005, începând cu 

orele 900. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanţa 
Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
A participat ca invitat domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional. 

Domnul Vasile Lupu a prezentat  expunerea de motive, arătând că s-a constatat 
faptul că formularele în regim special care se folosesc pentru  dovedirea provenienţei şi 
pentru  însoţirea transportului materialului lemnos pe drumurile publice pot fi dobândite 
şi în scopul folosirii lor ilegale. Se impune modificarea reglementărilor existente, în 
scopul introducerii unui sistem de control la eliberarea acestor  formulare, în vederea 
asigurării unei monitorizări continue a modului în care se folosesc aceste documente. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost votată în unanimitate.    

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 31 august 2005, începând cu orele 900, 
având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.103/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost conduse de 
domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
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A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2005 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, arătând că, deoarece în 
Legea nr.1/2004 se specifică faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală este singura instituţie care gestionează 
măsurile de sprijin din cadrul Politicii Agricole Comune, se impune modificarea în regim 
de urgenţă a acesteia, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD, pentru  asigurarea 
pregătirii construcţiei instituţionale a celor două agenţii în vederea gestionării fondurilor 
europene.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de 
aprobare, în forma prezentată de Senat, a proiectului de lege analizat. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.   
   
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU  

   


	Bucureşti,  31.08.2005

