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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 21 decembrie 2006  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 21 decembrie 2006, având 
următoarea ordine de zi: 

- 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. 

Lucrările şedinţei din data de 21 decembrie 2006 au început la orele 900 şi au 
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

-  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. 

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.  

Ca invitat a participat domnul István Töke, secretar de stat în  Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

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

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. 

 În timpul dezbaterilor generale domnul deputat dr.Valeriu Tabără a propus ca 
la şedinţă să fie prezenţi şi reprezentanţii sindicatelor din sectorul de protecţie al 
plantelor. S-a hotărât, în unanimitate de voturi, reluarea dezbaterilor în cadrul 
şedinţei din timpul vacanţei parlamentare.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Dr. Atilla KELEMEN    Vasile MOCANU  
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