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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14, 15 şi 16 februarie 2012 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 
14, 15 şi 16 februarie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea propunerii Grupului parlamentar al PD-L de 
numire în funcţia de preşedinte al Comisiei a domnului deputat 
Adrian Rădulescu. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Lucrările şedinţei din data de 13 februarie 2012 au început la 
ora 1600 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Georgescu 
Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, 



Rădulescu Adrian, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile 
aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern 
şi internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că acest act legislativ ar 
urma să reglementeze organizarea unor acţiuni pentru prezentarea 
potenţialului agricol românesc şi a oportunităţilor de investiţii, 
precum şi pentru dezvoltarea de noi relaţii comerciale, cu impact 
pozitiv asupra creşterii competitivităţii şi, implicit, a exporturilor pe 
pieţele internaţionale.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost aprobată de cei 
prezenţi, în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 februarie 
2012, începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Prezentarea propunerii Grupului parlamentar al PD-L de 
numire în funcţia de preşedinte al Comisiei a domnului deputat 
Adrian Rădulescu. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Georgescu 
Filip, Giurgiu Mircia, Munteanu Ioan, Rădulescu Adrian, Tabără 
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Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul 
deputat Stelian Fuia.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 

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

Din cauza neasigurării cvorumului de şedinţă, dezbaterile 
prevăzute în ordinea de zi au fost întrerupte.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 februarie 
2012, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Georgescu 
Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Munteanu Ioan, Rădulescu 
Adrian, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Stelian Fuia.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile 
aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern 
şi internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Au continuat dezbaterile pe articole.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 februarie 

2012, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
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domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional  (raport; PL.x 7/2012). 

Au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Georgescu 
Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Munteanu Ioan, Rădulescu 
Adrian, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Stelian Fuia.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 

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

Au continuat dezbaterile pe articole. Votul asupra articolelor 
dezbătute a fost amânat pentru o şedinţă viitoare.  
 

   
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
   

Dr. Kelemen Atilla Bella Ladislau   Marian  Avram  
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