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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 februarie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 şi 
17 februarie 2011, având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 517/2010). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.b) a alin.(3) al art.4 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 848/2010). 

6. 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 
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modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

7. 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). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2010). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole 
(raport; Pl.x 752/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.28 din Legea 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 743/2010). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
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susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 
760/2010). 

15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 15 februarie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 517/2010). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport; Pl.x 748/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
comercializarea materialelor forestiere de reproducere (raport; PL.x 
853/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.b) a alin.(3) al art.4 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 848/2010). 

6. 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). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
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Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

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

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). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege şi a precizat că există pe adresa 
comisiei şi o luare de poziţie din partea Federaţiei Patronatelor 
Medicilor Veterinari din România în care se arată că achiziţionarea 
mijloacelor de identificare pentru ovine, caprine, suine şi bovine să se 
facă de proprietarul exploataţiei, asociaţiile profesionale şi de medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit prin achiziţionarea de la 
societăţi comerciale acreditate de Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

Domnia sa a cerut ca, în cadrul dezbaterilor, să se analizeze cu 
maximă atenţie textele respective şi implicaţiile măsurilor care vor fi 
luate, pentru că de modul în care vor fi efectuate identificarea şi 
înregistrarea animalelor va depinde chiar viitorul sectorului zootehnic 
din România.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut ca înregistrarea în 
sistemul informatic precum şi evenimentele intervenite privind 
vânzarea, moartea sau sacrificarea ovinelor, caprinelor şi suinelor să 
intre în responsabilitatea asociaţiilor judeţene de profil legal constituite 
şi acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie „Prof. G.K. Constantinescu”. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 februarie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 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). 

2. 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). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 745/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 
752/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  
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Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile la Proiectul 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). 

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 februarie 2011, 
începând cu ora 900.  

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 

terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.28 din Legea 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 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
743/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 760/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
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Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 760/2010). 

După finalizarea dezbaterilor generale s-a propus amânarea 
analizei pentru o şedinţă viitoare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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