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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei din ziua de 13 octombrie 2005
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 13 octombrie 2005 având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 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.- 422/2005 – avizare);
2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond);
3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea
unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează
plantaţii viticole cu soiuri nobile (P.L.X.- 456/2005 – sesizare în fond).
Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat motivat
domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost
conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale;
domnul Ştefan Drăgan, consilier pentru integrare în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 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.
Domnul Falviu Lazin a prezentat expunerea de motive.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate.

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.
Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.
S-a trecut la dezbateri generale.
Domnul deputat Ioan Munteanu – textul proiectului de lege supus dezbaterii
a fost îmbunătăţit şi este de acord cu modul în care acesta este prezentat în
dezbatere.
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin
direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii
viticole cu soiuri nobile.
Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri.
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
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