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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 23,24,25 şi 26 august 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24,25 
şi 26 august 2010, având 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, în procedură de urgenţă, a 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(raport; 
PL.x 329/2010). 

Lucrările şedinţelor din datele de 23, 24, 25 şi 26 august 2010 au 
început la ora 1000 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). 
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2. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă,a 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(raport; 
PL.x 329/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără, 
preşedeintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

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

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără  a supus 

votului ordinea de zi a comisiei care a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Valeriu Tabără în calitatea sa de iniţiator al 
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 a informat membrii 
comisiei cu privire la necesitatea promovării acestei iniţiative care are ca 
scop pe de o parte completarea cadrului juridic existent cu prevederi 
speciale în ceea ce priveşte obligaţiile administratorilor societăţilor din 
portofoliu, dar şi în ceea ce priveşte procedura de vânzare a pachetelor 
de acţiuni şi pe de altă parte modificarea reglementărilor referitoare la 
concesionarea bunurilor. 

S-a trecut apoi la dezbaterea propunerii legislative.  
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au decis amânarea 

pentru o şedinţă viitoare a propunerii legislative. 
Următorul punct luat în discuţie a fost dezbaterea şi analiza, în 

procedură de urgenţă, a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea 
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suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Proiectul de lege a fost de asemenea amânat, la solicitarea 

domnului vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea prezentării unui nou punct de 
vedere. 

 
 

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