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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din data de 13 decembrie 2006
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 13 decembrie
2006, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a
plantelor şi carantină fitosanitară - sesizare în fond – PL.x 844/2006.
2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.42 din 29.01.2004 privind organizarea activităţii
veterinare aprobată prin Legea nr. 215 din 27.05.2004 publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004 - sesizare în fond –
Pl.x 853/2006.
3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind modificarea
alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera
cerealelor şi a produselor procesate din cereale - sesizare în fond – Pl.x
847/2006.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea
şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la 5 octombrie 2006 - avizare
– PL.x 935/2006.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2006 - avizare, comuna cu Comisia pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat – PL.x 911/2006.
Lucrările şedinţei din data de 13 decembrie 2006 au început la orele
00
14 .
1

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen Atilla
Bela Ladislau, Semcu Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu
Dragoş-Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu
Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel,
Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu,
vicepreşedintele comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Radu Roatiş – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Miron Moldovan – director, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Leaota – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale;
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea
activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară – PL.X 844/ 2006.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor generale
comisia a hotărât ca dezbaterea pe articole şi formularea de amendamente să
fie amânate pentru o şedinţă viitoare.
In continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42 din 29.01.2004 privind
organizarea activităţii veterinare aprobată prin Legea nr. 215 din 27/05/2004
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie
2004 – Pl.x. 853/2006.
Au urmat dezbateri generale. În urma discuţiilor propunerea
legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi, înregistrându-se 25 de
voturi pentru respingere.
Următorul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi analiza
propunerii legislative pentru modificarea alin.(1), (4) si (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din
cereale - Pl.x. 847/2006.
S-a hotărât în unanimitate amânarea pentru o şedinţă ulterioară a
propunerii legislative.
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Şedinţa a continuat cu dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind
prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5
octombrie 2006 – PL.x.935/2006.
Au urmat dezbateri generale. După finalizarea dezbaterilor s-a propus
acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Ultimul proiect luat în discuţie în cadrul şedinţei din 13 decembrie
2006 a fost dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2006 – PLx.911/2006.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Adrian SEMCU

Vasile MOCANU
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