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 R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru  aderarea României la Tratatul Internaþional 
privind Resursele Genetice Vegetale pentru  Alimentaþie ºi Agriculturã, adoptat 

la Roma la 3 noiembrie 2001  
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, 
republicat, Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii 
specifice a fost sesizatã, spre dezbatere ºi avizare, cu proiectul de Lege pentru  aderarea 
României la Tratatul Internaþional privind Resursele Genetice Vegetale pentru  
Alimentaþie ºi Agriculturã, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, transmis cu nr.P.L. – 
X 750 din 28 decembrie 2004 ºi înregistrat sub nr.24/472/28.12.2004.  

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ 
nr.1821/10.11.2004 ºi avizul Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea României la Tratatul 
Internaþional privind Resursele Genetice Vegetale pentru  Alimentaþie ºi Agriculturã, 
adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001.  
 Proiectul de Lege pentru  aderarea României la Tratatul Internaþional privind 
Resursele Genetice Vegetale pentru  Alimentaþie ºi Agriculturã, adoptat la Roma la 3 
noiembrie 2001 face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituþia României, republicatã. 

La lucrãrile comisiei au fost prezenþi 24 de deputaþi, din totalul de 26  membri ai 
comisiei. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 ºi 52 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,  domnul Dãnuþ Apetrei, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. 

Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate în ºedinþa din 2 februarie 2005. 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentatã de Guvern. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) ºi (2) din Constituþia României, 

republicatã, ºi art.86 alin.(2) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat, 
este de competenþa decizionalã  a Senatului. 
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