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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 iunie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 
2 şi 3 iunie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 (raport; Pl.x 121/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor 
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
287/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
265/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale 
şi aromatice  (raport; Pl.x 232/2010). 

 5. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
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şcoli  (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 330/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli  (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 227/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul 
Silvic  (raport; PL.x 225/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie  (raport; PL.x 307/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea 
titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 224/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european 
de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare  (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 298/2010). 
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11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
înlocuitor; PL.x 682/2009). 

14. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare a Legii pentru 
completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003  (raport; PL.x 579/2009/2010). 
 15. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2010 privind 
unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului 
de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră (aviz; Pl.x 
223/2010). 

16. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural 
(aviz; Pl.x 274/2010). 
 17. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor 
miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz; PL.x 
251/2010). 
 18. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind siguranţa 
digurilor (aviz; PL. x 310/2010). 

19. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001(aviz; 
PL.x 303/2010). 

20. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
modificarea unor acte normative (PL.x 338/2010). 

21. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru 
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modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 326/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 1 iunie 2010 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 (raport; Pl.x 121/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor 
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
287/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
265/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale 
şi aromatice  (raport; Pl.x 232/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli  (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 330/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli  (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 227/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul 
Silvic  (raport; PL.x 225/2010). 
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8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie  (raport; PL.x 307/2010). 

9. Dezbaterea şi dezbaterea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2010 pentru 
completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 224/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european 
de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare  (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 298/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnii deputaţi Marian Avram şi Mircia Giurgiu, 
aflaţi în delegaţie externă.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Cornel Dicu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Maria  Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  

- domnul Radu Timofte – şef serviciu, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Kilaiditis Teodor – director, Oficiul Naţional de 
Rentă Viageră Agricolă; 

- doamna Florina Dinicuţu – director, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Marian Ioan – director, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Andrei Kocsis – director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Nagy Peter Tamas – director, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Emilian Frâncu – Senator. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 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 (Pl.x 121/2010). 

Doamna Florina Dinicuţu, director în Agenţia Domeniilor 
Statului, a cerut amânarea dezbaterii, pentru că punctul de vedere al 
Guvernului să poată fi prezentat.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a întrebat de ce cred 
reprezentanţii ADS că Guvernul şi-ar putea modifica punctul de 
vedere.  

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare (Pl.x 287/2010). 
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În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii zootehniei 
nr.72/2002 (Pl.x 265/2010) şi a Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale 
şi aromatice  (Pl.x 232/2010). 

S-a hotărât amânarea analizei pentru o şedinţă viitoare.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli (PL.x 330/2010) şi a Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli  (PL.x 227/2010). 

Domnul deputat Valeriu Tabără a menţionat că ambele 
proiecte au fost aprobate de Senat.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut ca 
dezbaterea să se bazeze pe Proiectul de Lege privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, 
iar Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli să fie respinsă. 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Toate articolele din Proiectul de Lege privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 
au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost 
votat în unanimitate.  

S-a propus ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli să fie 
respins. Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul 
Silvic  (PL.x 225/2010). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie  (PL.x 307/2010). 

Domnul senator Emilian Frâncu a precizat, în calitate de 
iniţiator, că proiectul de lege a trecut de Senat, prin aprobare tacită şi 
a propus aprobarea unor amendamente care să îmbunătăţească 
această formă.  

Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a arătat că propunerea 
legislativă este foarte necesară, iar cei din domeniu ştiu cât de 
importante sunt perdelele forestiere de protecţie. Trebuie făcut tot 
ceea ce este necesar pentru realizarea perdelelor forestiere de 
protecţie. Despre importanţa realizării perdelelor forestiere de 
protecţie au luat cuvântul domnii deputaţi Pavel Horj, Ion Dumitru, 
Tinel Gheorghe, Valeriu Tabără care au propus completări la 
proiectul de lege şi au cerut amânarea analizei şi reluarea acesteia 
peste două săptămâni. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2010 pentru 
completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (PL.x 224/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. După finalizarea 
dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea de 
aprobare a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
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inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european 
de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare  (PL.x 298/2010). 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea de 
aprobare a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 iunie 2010, 
începând cu ora 9,30, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
înlocuitor; PL.x 682/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii pentru 
completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003  (raport; PL.x 579/2009/2010). 
 5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2010 privind unele măsuri 
de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, 
fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră (aviz; Pl.x 223/2010). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural 
(aviz; Pl.x 274/2010). 
 7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor 
miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz; PL.x 
251/2010). 
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8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind siguranţa 
digurilor (aviz; PL. x 310/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnii deputaţi Marian Avram şi Mircia Giurgiu, 
aflaţi în delegaţie externă.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (PL.x 300/2010). 

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de raportor, 
a prezentat propunerea legislativă, precizând că aceasta are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare, intervenţiile legislative 
vizând, potrivit expunerii de motive, îndreptarea unor „greşeli de 
formă şi fond în textul legii, care vor împiedica implementarea 
prevederilor în totalitate”. Iniţiatorii propun ca, pentru verificarea 
relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi cei ai 
Ministerul Finanţelor Publice să solicite documentele care stau la 
baza desfăşurării acestor relaţii comerciale. Totodată, se 
preconizează că pentru produsele ce se vor livra, termenul de plată al 
comerciantului către furnizor se va negocia la încheierea 
contractului.   

Domnul deputat Tinel Gheorghe a subliniat că există o 
diferenţă de opinie între MADR şi Guvern şi nu înţelege de ce 
Guvernul are un punct de vedere negativ.  

Domnul Cornel Dicu, director în  MADR a arătat că ministerul 
pe care-l reprezintă nu are obiecţiuni în ceea ce priveşte proiectul de 
lege.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că s-au înregistrat 
unele nefuncţionalităţi ale Legii nr.321/2009 şi că sunt presiuni şi în  
alte ţări pentru reglementarea problemelor apărute în relaţiile dintre 
marile lanţuri de magazine şi furnizori.  
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Trebuie corectate anumite aspecte, pentru că legea exprimă o 
anumită slăbiciune a organizaţiilor furnizorilor.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că i se pare 
nesatisfăcătoare, pentru că pentru produsele cu termen de garanţie 
mic, plăţile să se efectueze la termen de 30 de zile, aşa cum prevede 
legea. Ar fi trebuit să determine o altă atitudine faţă de producătorii 
români. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege. Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 
329/2010). 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
682/2009). După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea. 
Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate.  

Proiectul de Lege privind Cererea de reexaminare a Legii 
pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru 
producţie nr.150/2003 (PL.x 579/2009/2010) a fost respins, în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2010 privind 
unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului 
de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră (Pl.x 
223/2010). Proiectul de lege a primit aviz favorabil 

Propunerea legislativă privind Programul naţional de realizare 
a cadastrului general în mediul rural (Pl.x 274/2010) a fost avizat 
negativ, iar avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit (PL.x 251/2010) a fost amânată 
pentru şedinţa de săptămâna viitoare a comisiei. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iunie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001(aviz; 
PL.x 303/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
modificarea unor acte normative (PL.x 338/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea 
art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 326/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 

dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Proiectul de lege privind siguranţa digurilor (PL. x 310/2010)  

şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu (PL.x 326/2010) au primit aviz favorabil.  

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001 (PL.x 303/2010) a fost amânat, iar 
Proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative (PL.x 
338/2010) a primit aviz negativ.  

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   
Prof.dr.univ.Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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