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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 16 septembrie 2005 

având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza 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 (raport de înlocuire 
– PLX – 323/2005) 

Lucrările au început la orele 900 şi  au fost conduse de domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.   
A participat ca invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza 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 Dănuţ Apetrei a prezentat expunerea de motive, după care au 
urmat dezbateri generale.  
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După finalizarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe 
articole. Amendamentele formulate se regăsesc în raportul de înlocuire asupra 
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. 

Supusă la vot pe ansamblu, raportul de înlocuire a fost votat în 
unanimitate.  

 
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla Kelemen              Ioan MUNTEANU 
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