
 Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                                               Bucureşti, 16.05.2001
                                                                                               Nr. 252/XVIII/4

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2001

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999
privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară

În urma examinării proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2001 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi
carantină fitosanitară, în şedinţa din 16.05.2001, Comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului
Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr.17 din 26
ianuarie 2001 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/1999 privind reorganizarea
activităţii de protecţie a plantelor şi
carantină fitosanitară, şi publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.83 din 19 februarie 2001.

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.17 din 26 ianuarie
2001 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.71/1999 privind
reorganizarea activităţii de protecţie a
plantelor şi carantină fitosanitară, şi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.83 din 19 februarie 2001, cu următoarele
modificări:

Ca urmare a modificărilor aduse
în textul legii.

2. 1. Articolul 2 va avea următorul
cuprins:
�Art.2. � Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor este

La art. I, pct. 1, art. 2 se abrogă.

Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Prevederea este cuprinsă în
Legea nr.206/2001.



0. 1. 2. 3.

2

autoritatea de reglementare în
domeniul protecţiei plantelor,
carantinei fitosanitare şi al
produselor de uz fitosanitar, care
coordonează şi controlează aplicarea
prevederilor legale specifice prin
Direcţia fitosanitară.

3. Art.II. � Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.71/1999 privind
reorganizarea activităţii de protecţie
a plantelor şi carantină fitosanitară,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.232 din 25
mai 1999 cu modificările aduse prin
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după aprobarea
acesteia de către Parlament.

Art.II se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.II. � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de
protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.232 din 25 mai 1999 şi aprobată
prin Legea nr.206 din 20 aprilie 2001,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, din 26 aprilie 2001, va
fi republică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, după aprobarea de către Parlamentul
României a prezentei ordonanţe de urgenţă.�

Ca urmare a adoptării Legii
nr.206/2001.

                  Preşedinte,      Secretar,

   Ilie NEACŞU           Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,
                Anton Păştinaru
                Aneta Barbu


