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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 22 noiembrie 2006, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinirea 
populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006 – 
avizare – Pl.x 846/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice – sesizare în fond  – PL.x  820/2006; 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare 
alocate de la bugetul de stat – sesizare în fond  – PL.x  822/2006.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. Ca invitat a participat doamna Teodora Aldescu, 
consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
sprijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 
2006 –  Pl.x 846/2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a prezentat 
obiectivele propunerii legislative, precizând că aceasta are ca obiect de 
reglementare sprijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile 
aprilie-mai 2006, în sensul acordării unor ajutoare băneşti şi în natură, scutirii 
de la plata unor impozite şi taxe locale pe perioada 2006-2008, despăgubirii 
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pentru bunurile pierdute şi unele beneficii pentru tinerii din localităţile afectate 
care urmează cursurile unei forme de învăţământ preuniversitar.  

În continuare şi-a exprimat nemulţumirea că la dezbateri nu participă şi 
un secretar de stat din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
aşa cum prevede art.54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi 
că acest lucru nu se întâmplă pentru prima dată. Susţine propunerea 
legislativă. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că în comisie trebuie dat 
doar un aviz şi că membrii comisiei trebuie să fie convinşi că propunerea 
legislativă este foarte bună. 

Domnul deputat Liviu Miroşanu – a cerut să nu se complice lucrurile şi 
nu este de acord cu un aviz favorabil. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – nu a fost de acord cu avizul 
favorabil şi a arătat că prin acordarea acestui gen de sprijin scade interesul 
agricultorilor pentru obţinerea de producţii. 

A propus un aviz negativ. Propunerea a fost aprobată cu majoritate.  
S-au înregistrat 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 
Punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi au fost amânate, pentru ca la 

dezbaterea lor să fie prezent şi un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din 
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

S-a hotărât, de asemenea, ca biroul comisiei să ceară printr-o scrisoare 
conducerii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să trimită 
un reprezentant la nivel de secretar de stat care să participe la dezbateri.    

 
  
 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Atilla KELEMEN     Vasile MOCANU  
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