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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi  29  martie 2006 

  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 martie 2006, 
începând cu orele 1400 şi 29 martie 2006, începând cu orele 930, având 
următoarea ordine de zi: 
   1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi 
producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană – (sesizare în fond, P.L.-X 102/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind 
susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul 
măsurii 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul 
SAPARD, de la bugetul de stat  – (sesizare în fond, P.L.-X. 123 / 2006); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor 
SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare  – (sesizare în 
fond, P.L.-X 122/ 2006); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea anexei 
nr.1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului    – (sesizare în fond, P.L.- 
X 148/2006). 

 Lucrările şedinţei din data de 28.03.2006 au început la orele 1400 şi au 
avut următoarea ordine de zi: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind 
susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul 
măsurii 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul 
SAPARD, de la bugetul de stat  – (sesizare în fond, P.L.-X. 123 / 2006); 
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  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor 
SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare  – (sesizare în 
fond, P.L.-X 122/ 2006). 
 Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu Adrian, 
Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru 
Ion, Dumitriu Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu 
Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa 
Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. A lipsit, 
motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei - secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor 
privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din 
cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din 
Programul SAPARD, de la bugetul de stat  – (sesizare în fond, P.L.-X. 123 / 
2006). 

Domnul Dănuţ Apetrei a prezentat expunerea de motive, precizând că 
proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare aprobarea măsurilor 
privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din 
cadrul măsurii 2.1. „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” din 
Programul SAPARD, de la bugetul de stat, având ca temei dispoziţiile art.1, 
pct. V, poziţia 12 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe. 

După finalizarea dezbaterilor generale, s-a trecut la dezbaterea pe 
articole.  

Toate articolele, de la art.1 la art.4, au fost votate în unanimitate. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare  – 
(sesizare în fond, P.L.-X 122/ 2006). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 
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În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29.03.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 
   1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi 
producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană – (sesizare în fond, P.L.-X 102/ 2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea anexei 
nr.1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului    – (sesizare în fond, P.L.- 
X 148/2006). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu Adrian, 
Tabără Valeriu, Munteanu Ioan, Puzdrea Dumitru, Andreica Romică, Dumitru 
Ion, Dumitriu Dragoş-Petre. Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu 
Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa 
Nicolae, Stan Ioan, Szekely Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu. 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 invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi 
producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană – (sesizare în fond, P.L.-X 102/ 2006). 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive. Ordonanţa 
stabileşte o serie de măsuri şi responsabilităţi la nivelul organelor 
administraţiei publice implicate în implementarea programului „Fermierul”, 
menite să sprijine transformarea gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale 
comerciale. Prin prezentul act normativ se instituie cadrul juridic pentru 
acordarea unor facilităţi financiare fermelor familiale cu caracter comercial 
care accesează Programul Fermierul, astfel încât să se asigure consolidarea 
exploataţiilor agricole existente care produc, în principal, pentru autoconsum 
şi susţinerea acestora în vederea realizării unui surplus de produse agricole, 
vegetale şi animale, pentru comercializarea pe piaţă. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate 
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articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost 
votat în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului – (sesizare în fond, P.L.- X 148/2006). 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive. Prin această 
iniţiativă legislativă parlamentară se propune completarea anexei nr. 1 a Legii 
nr. 268/2001, precum şi a anexei nr. 1 a Legii nr. 254/2002 cu câte o 
prevedere prin care Societatea Comercială Deleni – S.A. urmează să 
beneficieze de înlesnirile la plata obligaţiilor către bugetul statului şi bugetele 
locale.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat în 
unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
 
 
 

 

         VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ      Ioan MUNTEANU
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