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Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi 
servicii specifice a Camerei Deputaþilor ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþã 
în zilele de 24, 25, 26 ºi 27 ianuarie 2005 ºi a avut urmãtoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative „Lege pentru  
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole” (notã menþinere raport nr.24/405/13.10.2004 –  P.l.–X 308/2004) 

2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind mãsuri 
reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989 (raport de respingere – 
P.l. – X  325/2004) 

3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura  (raport de înlocuire a raportului nr. 24/458 din 18.11.2004 - 
P.L. – X  617/2004) 

ªedinþa din data de 24 ianuarie a început la orele 1430  ºi a fost 
condusã de domnul deputat  Atilla Kelemen, preºedintele comisiei.  

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  A absentat domnul deputat  Ionescu Daniel, aflat în delegaþie 
externã. 

A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. 

În deschiderea ºedinþei, domnul deputat  Atilla Kelemen a 
prezentat principalele acte normative care se aflã pe agenda de lucru a 
comisiei ºi modalitatea în care propune sã se lucreze pentru analizarea 
eficientã a tuturor proiectelor care vor fi trimise pentru  dezbatere în fond 
sau pentru  avizare. 

 S-a trecut la dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative „Lege 
pentru  facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole”. 

S-a trecut la dezbateri generale.  
Dupã finalizarea dezbaterilor s-a propus menþinerea raportului de 

respingere a proiectului.  
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Propunerea de menþinerea a raportului de  respingere a fost 
aprobatã în unanimitate de voturi.  

Lucrãrile în ºedinþã au fost reluate în ziua de 25 ianuarie 2005, 
începând cu orele 1000. 

Ordinea de zi a fost urmãtoarea: 
- Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind mãsuri 

reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989. 

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Au participat ca invitaþi: 
-  domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Cornel Mihai – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Viorel Mariuþan – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.   
S-a trecut la analiza ºi dezbaterea propunerii legislative privind 

mãsuri reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989. 

Dupã finalizarea dezbaterilor domnul deputat  Atilla Kelemen a 
solicitat plenului comisiei respingerea propunerii legislative privind mãsuri 
reparatorii pentru proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri 
agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989. 

Propunerea a fost votatã în unanimitate. 
Lucrãrile în ºedinþã au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2005, 

începând cu orele 1000. 
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:  
-  Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat  Atilla Kelemen, 
preºedintele comisiei.  

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Au participat ca invitaþi: 
-  domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Cornel Mihai – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Viorel Mariuþan – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.   
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S-a trecut la dezbaterea ºi analizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  
modificarea ºi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, 
pescuitul ºi acvacultura. 

 Dezbaterile în ºedinþã au continuat în ziua de 27 ianuarie 2005, 
începând cu orele 1000. 

Ordinea de zi a fost urmãtoarea:  
-  Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat  Atilla Kelemen, 
preºedintele comisiei.  

Au continuat dezbaterile la proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen a precizat cã s-au formulat 
amendamente la proiectul de lege ºi acestea trebuie analizate pentru  a se 
hotãrî dacã vor fi admise sau nu. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se 
regãsesc în raportul întocmit la nivelul comisiei.  

Pe ansamblu, proiectul de le ge a fost votat în unanimitate.  
 
 

 
PREªEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 

 


