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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 30 iunie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 
şi 30 iunie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (raport; Pl.x 
390/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară (raport; PL.x 624/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
(raport suplimentar; Pl.x 671/2006). 

Lucrările şedinţei din data de 28 iunie 2010 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (raport; Pl.x 
390/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară (raport; PL.x 624/2009). 



3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
(raport suplimentar; Pl.x 671/2006). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu 
Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

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

Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Tudorel Baltă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Antonia Ivaşcu – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurelian Popa – director adjunct, Ministerul 

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Rodica Grecu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Niculina Dincă – jurist, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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- domnul Mihail Păun – director, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Marian Lixandru – şef serviciu, Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură; 

- doamna Manuela Manole – consilier, Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură; 

- doamna Mirela Dobre – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Mihai Vişan – director, ROMALIMENTA; 
- domnul Ovidius Mărcuţianu – Senator; 
- domnul Emilian Frâncu – Senator.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 
Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a 

prezentat proiectul de lege şi a propus amânarea dezbaterii pentru 
sesiunea din toamnă. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a susţinut 
propunerea domnului deputat Ion Dumitru şi a arătat că Ministerul 
Mediului şi Pădurilor ar trebui să analizeze posibilităţile şi să ajungă 
la un punct de vedere comun în legătură cu acţiunile de împădurire, 
mai ales pe terenurile degradate.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că proiectul de lege 
vine şi sancţionează mai aspru abaterile. A cerut o reanalizare a 
deciziilor care s-au luat în ultima vreme, inclusiv cele referitoare la 
procentul de 10% care fusese propus a se aloca din fondul de mediu 
pentru împădurirea terenurilor degradate.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de 
comisie. Toate articolele au fost votate în unanimitate, cu excepţia 
art.4 şi art.15 care au fost votate cu majoritate, înregistrându-se 26 
de voturi pentru şi un vot împotrivă, art.12, la care s-au înregistrat 
17 voturi pentru modificarea alin.(1) pct.e şi 10 voturi împotriva 
modificării. În ansamblu,  propunerea legislativă privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice a fost votată în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară şi Propunerii legislative 
pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară. 

S-a propus aprobarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară (PL.x 624/2009) şi respingerea Propunerii legislative 
pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară (Pl.x 671/2006). Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 iunie 2010, 
începând cu ora 8,30, având următoarea ordine de zi:  
 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
350/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind măsuri 
de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 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). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (raport; PL.x 307/2010).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare 
şi completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 343/2010).  

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 335/2010).  

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
Pl.x 277/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu 
Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

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

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (Pl.x 
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350/2010). După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate .  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi 
fructelor în România (Pl.x 66/2010). S-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

De asemenea, s-a propus ca şi Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (PL.x 300/2010) să fie 
amânată. 

În continuare s-a  propus respingerea pentru Propunerea 
legislativă pentru modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare (Pl.x 
287/2010), Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL.x 
307/2010) şi Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 8 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(Pl.x 277/2010) şi s-a propus aprobarea pentru Propunerea 
legislativă de modificare şi completare a Legii nr.317/2009 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (Pl.x 343/2010) şi Propunerea legislativă 
pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 
335/2010).  
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   
Prof.univ.dr.Valeriu Tabără     Vasile Mocanu   
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