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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 3 şi 4 iulie 2006 

 
 

 Lucrările în şedinţă ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice s-au desfăşurat în zilele de 3 şi 4 
iulie 2006, având următoare ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legea pentru ratificarea 
Convenţiei Cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003 – avizare, PL-x 570/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii patronatelor nr.356/2001 – sesizare în fond,              
PL.-X 610/  2006; 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar – sesizare 
în fond, procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru muncă,    
Pl-X 452/2006. 

Şedinţa din data de 03.07.2006 a început la orele 1600 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legea pentru ratificarea 
Convenţiei Cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003 – avizare, PL-x 570/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii patronatelor nr.356/2001 – sesizare în fond,              
PL.-X 610/  2006. 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 
preşedintele comisiei. 

S-a luat în dezbatere şi analiză proiectul de Legea pentru 
ratificarea Convenţiei Cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a 
Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. 
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Obiectul proiectului de lege constă în ratificarea Convenţiei Cadru 
privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, care a fost adoptată 
la Kiev, la 22 mai 2003. Convenţia a fost semnată de către România la 22 
mai 2003 cu o rezervă ce priveşte sfera ei de aplicare, iar ratificarea se 
face în conformitate cu procedura stabilită prin art.21 alin.(2) din aceasta. 
Constituind un tratat internaţional multilateral la nivel de stat, Convenţia 
urmează ca, potrivit art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.590/2003, privind 
tratatele, să fie supusă Parlamentului spre ratificare prin lege. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001. 
Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001. Principalele intervenţii legislative vizează 
structurarea organizaţiilor patronale, potrivit unor criterii care să asigure 
compatibilitatea şi corespondenţa organizatorică a partenerilor sociali, 
respectiv ale organizaţiilor patronale cu cele sindicale. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 04.07.2006, începând 

cu orele 930. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind salarizarea 

şi alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar – veterinar – sesizare 
în fond, procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru muncă,    
Pl-X 452/2006 – continuarea dezbaterilor. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen. 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la analiza şi dezbaterea propunerii legislative privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar – 
veterinar. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a arătat că proiectul de lege 
supus dezbaterii urmăreşte crearea unui statut mai clar pentru medicii 
veterinari şi ceilalţi specialişti angrenaţi în activitatea sanitar veterinară. 
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Rolul medicului veterinar a fost marginalizat şi ultimele 
evenimente, legate de gripa aviară, au dat măsura clară a importanţei 
muncii specialiştilor dedicată prevenirii şi combaterii epizootiilor şi 
apărării sănătăţii animalelor şi, implicit, a oamenilor.  

Prin proiect se propune o salarizare care să reflecte atât importanţa 
muncii personalului sanitar veterinar, cât şi eforturile depuse pentru 
combaterea epizootiilor şi asigurarea sănătăţii animalelor. 

S-a hotărât continuarea dezbaterilor într-o altă şedinţă, pentru a se 
putea corela prevederile din actualul proiect cu alte reglementări legale 
din domeniul analizat. 

 
 
 
        Preşedinte,         Secretar, 
 
Dr. Atilla KELEMEN        Ioan MUNTEANU   

  


