
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 Bucureşti, 26 .03.2012 
 

 Nr.24/93 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 martie 2012 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 
şi 22 martie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 211/2011). 

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

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 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 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 



6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (aviz; PL.x 31/20102). 

Lucrările şedinţei din data de 20 martie 2012 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2011). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian 
Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlamentar.  

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

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Dan Cârlan – director general, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Popescu – preşedinte, Administraţia 

Fondului pentru Mediu; 
- domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele  comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (PL.x740/2011). 

Domnul deputat Gabriel Andronache, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive.  

A cerut membrilor comisiei adoptarea raportului şi înaintarea 
acestuia plenului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Corneliu Olar a apreciat modul în care a fost 
prezentat şi susţinut proiectul de lege şi a cerut adoptarea acestuia. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că iniţiativa este de 
ceva timp în dezbatere, dar a cerut să se ţină cont şi de punctul de 
vedere al Guvernului care nu este de acord cu adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Domnia sa a precizat că ar trebui ca actele elaborate să fie cu un 
grad mai mare de acurateţe din punct de vedere juridic.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a explicat că 
atunci când legile funciare au fost elaborate s-a avut în vedere o 
repunere justă în proprietate. A propus amânarea dezbaterii. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996               
(PL.x 211/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

A precizat că proiectul de lege a mai fost amânat la dezbaterea 
în comisie. A cerut ca autorităţile publice locale să beneficieze de 
50% din valoarea redevenţei pentru concesionarea albiei râurilor. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 a fost votat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 martie 2012, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (raport suplimentar; Pl.x 752/2010). 
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 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 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian 
Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlamentar.  

Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (Pl.x 752/2010). 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a prezentat propunerea legislativă 
şi a precizat că aceasta a fost retrimisă din plenul Camerei 
Deputaţilor, pentru armonizarea punctului de vedere al Guvernului cu 
iniţiatorii, pentru a găsi o soluţie agreată de toţi, inclusiv de Guvern. 
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea cu o 
săptămână a analizei. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 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). 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a prezentat expunerea de motive. 
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Domnul Gheorghe Popescu, preşedintele AFM a prezentat 
punctul de vedere al Guvernului, care susţine varianta acestui proiect 
de act normativ ieşită din Senatul României, în sensul că propunerea 
de fond a fost respinsă, în schimb s-a adus un amendament care 
vizează punerea de acord a legislaţiei din România cu liniile 
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi 
forestier, sens în care subvenţia acordată pentru achiziţionarea de 
tractoare şi maşini agricole merge pe o intensitate maximă de ajutor 
de 40%, şi nu de 50%, cât este prevăzut în prezent în legislaţia 
românească. 

Domnia sa a precizat că motivul pentru care Guvernul nu 
susţinea acest proiect de lege a dispărut şi că a fost elaborat un ghid 
nou în acest caz. 

S-a trecut la dezbateri pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. S-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 martie 2012, 

începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (aviz; PL.x 31/20102). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian 
Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Surupăceanu Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlamentar.  
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Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (Pl.x 807/2010). 

S-a propus amânarea analizei pentru o săptămână. Propunerea a 
fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative (PL.x 
31/20102). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a 
precizat că proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte 
normative are ca obiect de reglementare abrogarea şi modificarea 
unor acte normative, în scopul evitării blocării funcţionării unităţilor 
şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

 
  

PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu      Marian Avram  
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