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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16  

şi 17  februarie  2005 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în zilele de 15, 16 şi 17 februarie 2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 

Marţi, 15.02.2005, începând cu orele 1400: 
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 
privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere (avizare – P.L.-X 28/2005) 

2. Analiză privind stadiul derulării programului SAPARD 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 
din Ordonanţa 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 (sesizare în fond – P.L. – X  15/2005) 

Miercuri, 16.02.2005 şi Joi, 17.02.2005, începând cu orele 1000: 
1. Întâlnire cu domnul Gheorghe FLUTUR, ministrul agriculturii,  

pădurilor şi dezvoltării rurale 
2.  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 (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Şedinţa din data de 15 februarie 2005 a început la orele 1400  şi a 
fost condusă de domnul deputat  Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 
privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere (avizare – P.L.-X 28/2005) 

2. Analiză privind stadiul derulării programului SAPARD 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 
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din Ordonanţa 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 (sesizare în fond – P.L. – X  15/2005) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dan Gherghelaş – director general (interimar) al 

Agenţiei SAPARD; 
-  doamna Alina Florea – consilier juridic, Agenţia SAPARD. 
S-a dat cuvântul domnului Dan Gherghelaş, director general al 

Agenţiei SAPARD care a prezentat o informare în legătură cu stadiul 
derulării măsurilor din Programul SAPARD. 

Au urmat dezbateri. 
În finalul dezbaterilor domnul Dan Gherghelaş, director general al 

Agenţiei SAPARD, a răspuns la întrebările formulate şi a subliniat măsurile 
pe care le va lua pentru  îmbunătăţirea activităţii la nivelul celor 8 regiuni 
de dezvoltare. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în procedură de 
urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi 
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. 

S-a votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2004 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa 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. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de lege, 
care a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.02.2005, începând 
cu orele 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Întâlnire cu domnul Gheorghe FLUTUR, ministrul agriculturii,  

pădurilor şi dezvoltării rurale 
2.  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 (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat domnul Gheorghe Flutur, ministrul 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
La începutul şedinţei s-a dat cuvântul domnului Gheorghe Flutur, 

ministrul agriculturii, care a prezentat o informare în legătură cu stadiul 
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aplicării măsurilor din programul de guvernare privind agricultura, precum 
şi cu stadiul aplicării măsurilor din Programul SAPARD şi a măsurilor 
rezultate în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. 

Au urmat dezbateri. 
În finalul şedinţei, domnul Gheorghe Flutur a răspuns la întrebările 

formulate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 februarie 2005 şi 

au avut următoarea ordine de zi:  
1. 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 (retrimitere la comisie –   P.L.–X 617/2004) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbateri generale. 
S-a hotărât ca dezbaterile să fie reluate într-o şedinţă viitoare. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 


