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al şedinţelor Comisiei din zilele de 27 şi 29 aprilie 2010 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27  şi 
29  aprilie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (avizare; 
Pl.x 119/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
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fondului cinegetic, nr.407/2006  (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 177/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (raport; Pl.x 176/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 197/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 27 aprilie 2010 au început la ora 
1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (avizare; 
Pl.x 119/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, nr.407/2006  (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 177/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (raport; Pl.x 176/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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 Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului 
şi Pădurilor; 

- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

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

- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 
Statului;  

- doamna Florina Dinicuţu – director juridic, Agenţia 
Domeniilor Statului; 

- domnul Marian Ioan – director privatizare, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Ginu Costel Toma -  preşedinte al  Federaţiei 
Agricultorilor „Fermierul”. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (Pl.x 483/2009). 

Domnul Cornel Dicu, director în MADR, a prezentat poziţia 
Guvernului şi a precizat că nu susţine propunerea legislativă.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că este o 
situaţie dificilă, există la producători stocuri mari de vin. A cerut un 
ordin al ministrului care să restricţioneze producerea acestor băuturi.  

Domnul Ginu Costel Toma, preşedinte al Federaţiei 
Agricultorilor „Fermierul” a solicitat ajutorul membrilor comisiei 
pentru restricţionarea producţiei de vinuri liniştite, care au luat din 
cota de piaţă a adevăraţilor producătorilor de vin. 
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S-a propus respingerea proiectului de lege.  
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
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). 

Domnul Adrian Didă, vicepreşedinte al ADS a cerut amânarea 
analizei, pentru a cere un punct de vedere al Guvernului.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut ca ADS să 
prezinte comisiei o situaţie în legătură cu sumele pe care Agenţia le 
are de încasat de la cei care utilizează terenurile şi o situaţie cu privire 
la patrimoniul ADS, pentru că are informaţii potrivit cărora nu sunt 
utilizate corespunzător toate suprafeţele pe care ADS le are în 
administrare.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea analizei 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. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (Pl.x 
119/2010). 

Proiectul de lege a primit un aviz favorabil. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, nr.407/2006  (Pl.x 177/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a prezentat 
proiectul de lege. 

Domnul deputat Ion Dumitru a propus respingerea proiectului de 
lege, argumentând că efectivele de porci mistreţi nu au ajuns la un 
nivel care să permită vânarea acestora pe tot parcursul anului. 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată 
cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru respingere şi 1 
abţinere. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (Pl.x 176/2010). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a precizat  că 
Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

S-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în majoritate. S-au 

înregistrat 26 de voturi pentru respingere şi 1 abţinere.  
În continuare, membrii comisiei au luat cuvântul în legătură cu 

necesitatea finalizării proiectului Legii camerelor agricole. 
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, în calitate de 

iniţiator al Propunerii legislative „Legea Camerelor Agricole” (Pl.x 
338/2009), a arătat că a trecut mai bine de un an de când proiectul 
legii a fost depus pentru analiză şi dezbatere şi până acum, cu toate că 
a fost dezbătut şi cu asociaţiile de profil şi cu MADR nu s-a reuşit 
finalizarea lui.  

A considerat că o lege a camerelor agricole vine în sprijinul 
celor care lucrează în agricultură. 

Domnii deputaţi Mihai Banu, Ioan Munteanu, Pavel Horj, 
Gheorghe Antochi, Tinel Gheorghe, Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
Ion Dumitru, Culiţă Tărâţă, Corneliu Olar, Béres Ştefan Vasile, 
Stelian Fuia au cerut finalizarea dezbaterii asupra Legii camerelor 
agricole şi  organizarea, săptămâna viitoare, a unei şedinţe speciale în 
care să se finalizeze analiza proiectului de lege pe acest subiect şi să 
se aprobe proiectul de raport. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 aprilie 2010, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 197/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără, Béres 
Ştefan Vasile, Filip Georgescu, Gabriel Plăiaşu, aflaţi în delegaţie 
externă.  
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, vicepreşedinte al comisiei.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (Pl.x 197/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că 
proiectul de lege se află în analiză, pe fond, şi la comisia juridică. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea 
de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

În conformitate cu programul analizelor comisiei, în ziua de 26 
aprilie 2010, începând cu ora 1200 s-a desfăşurat o întâlnire a 
membrilor comisiei cu reprezentanţii Federaţiei Crescătorilor de 
Ovine şi Caprine din România.  

Cu acest prilej, a fost făcută o analiză a situaţiei  din sectorul de 
creştere a ovinelor şi caprinelor.  Crescătorii reclamă faptul că 
„sectorul este tratat în mod nejustificat ca un consumator inutil de 
fonduri bugetare, politicile  Ministerului Agriculturii privind creşterea 
ovinelor şi caprinelor  nu sunt bazate pe o strategie coerentă şi 
asumată, iar susţinerea financiară a sectorului este forţată sau de 
conjunctură”. Solicitările acestora adresate membrilor comisiei 
privesc promovarea urgentă a unor  acte normative  privind  
patrimoniului pastoral,  creditul agricol, o lege cadru pentru protejarea 
fermelor de subzistenţă, acordarea de facilităţi fiscale pentru 
reorganizarea acestora, precum  şi pentru încurajarea formelor 
asociative. S-a discutat şi despre subfinanţarea sectorului de cercetare 
şi s-a cerut relaxarea metodologiei de absorbţie a fondurilor FEDEAR, 
fără de care crescătorii sunt în imposibilitate de  a se califica.  Şi toate 
acestea,  în condiţiile în care România se află pe locul patru  în Europa 
la efectivele de ovine.  Fără aceste măsuri, sectorul de creştere a 
ovinelor şi caprinelor „va  funcţiona în continuare în condiţii de 
eficienţă scăzută, neatractiv pentru tineri, exclus de la absorbţia 
fondurilor europene şi defavorizat pe piaţa europeană”. 

Dl. Valeriu Tabără, preşedintele Comisiei pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice, a promis că va 
face toate demersurile pentru o nouă discuţie la care să fie invitaţi şi 
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reprezentanţii MADR, solicitându-le crescătorilor să vină  cu puncte 
de vedere din realităţile româneşti specifice sectorului,  pentru a fi 
notificate la Comisia Europeană la Bruxelles, în sensul de a putea fi 
identificate cele mai bune  proiecţii pentru agricultura din România. 

În data de 28 aprilie 2010, la sediul comisiei a avut loc o 
întâlnire a membrilor comisiei cu reprezentanţi ai marilor producători 
de seminţe din lume, în vederea discutării unor probleme privind 
aprovizionarea agricultorilor cu seminţe. 

Componenţa delegaţiei producătorilor de seminţe a fost 
următoarea: 

- domnul Paul Schickler – preşedinte, Pioneer; 
- doamna Gyula Kovács – director de afaceri în Europa, 

Pioneer; 
- domnul Philip von dem Bussche – CEO, KWS; 
- domnul Adrian Huige – CEO, Limagrain; 
- domnul Davor Pisk – chief operative officer, Syngenta Seeds; 
- domnul József Máté – director, Afaceri Guvernamentale şi 

Publice Europa de Est.  
În cadrul întâlnirii au fost prezentate aspecte legate de producţia 

agricolă din România şi au fost reliefate posibilităţile de cooperare în 
domeniul producerii de seminţe certificate, biotehnologii, organisme 
modificate genetic, productivitate şi eficienţă în activitatea din 
agricultură.  
 
 
           VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau                     Vasile  Mocanu  
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