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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 august 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27,
28, 29 şi 30 august 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Fundulea, judeţul Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 101/2012).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (raport; PL.x
408/2009).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (raport; PL.x
621/2011).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe

Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei
Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate (raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 707/2011).
Lucrările şedinţei din data de 27 august 2012 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Fundulea, judeţul Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; PL.x 101/2012).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi membri ai comisiei: Rădulescu
Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan
Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,
Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu
Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel,
Tabără Valeriu.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Fundulea, judeţul Călăraşi (PL.x 101/2012)
Domnul deputat Stelian Fuia, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege.
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În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru
clarificarea unor probleme legate de amplasamentul terenurilor care
fac obiectul transferului.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 august 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (raport; PL.x
408/2009).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi membri ai comisiei: Rădulescu
Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan
Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,
Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu
Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel,
Tabără Valeriu.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 (PL.x
408/2009).
Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă şi a menţionat că reglementările care
trebuie luate în dezbatere se regăsesc şi în altă iniţiativă.
Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a precizat
că Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. Domnia sa a
precizat că multe dintre atribuţiile stabilite în sarcina Agenţiei
Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
„Prof.dr.G.K. Constantinescu” sunt, în prezentat, în competenţa
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Autorităţii Naţională Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
Domnul deputat Valeriu Tabără a propus amânarea analizei
pentru o săptămână pentru a corela aceste prevederi cu alte acte
normative.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus respingerea
proiectului legislativ.
Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că problema
identificării nu este rezolvată, nu s-au clarificat problemele legate de
relaţionarea instituţională. Problema este una pe care trebuie să o
lămurească membrii comisiei şi a propus amânarea.
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au
înregistrat 9 voturi pentru şi 7 împotrivă.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 august 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (raport; PL.x
621/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei
Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate (raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 707/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi membri ai comisiei: Rădulescu
Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan
Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,
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Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu
Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel,
Tabără Valeriu.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (PL.x 621/2011).
Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a
prezentat propunerea legislativă şi a precizat că Guvernul a trimis un
punct de vedere negativ.
Domnul Gheorghe Albu a subliniat că România trebuie să
aplice legislaţia comunitară.
Domnul deputat Marian Avram a arătat că iniţiativa vine să
răspundă problemelor legate de produsele falsificate şi de evaziunea
fiscală semnalată în domeniul produselor de panificaţie.
Domnul deputat Valeriu Tabără şi-a exprimat dorinţa de
clarificare a aspectelor menţionate de domnul deputat Marian Avram
şi a cerut să se acorde atenţie chestiunilor legate de identificarea şi
etichetarea produselor. A cerut amânarea analizei.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca MADR să studieze
acest proiect legislativ şi să-l susţină. A apreciat că propunerea este
binevenită şi că, dacă nu are reglementări contrare să fie adoptată.
Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut să se amâne
dezbaterea, iar cei de la ROMPAN să se implice pentru a îmbunătăţi
forma finală.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 august 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei
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Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate (raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 707/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi membri ai comisiei: Rădulescu
Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan
Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,
Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu
Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel,
Tabără Valeriu.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei
Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate (Pl.x
707/2011).
Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a precizat că Guvernul nu susţine
proiectul de lege, care, la Senat, a trecut prin aprobare tacită. A
propus respingerea acestuia.
Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a precizat
că Guvernul nu susţine proiectul legislativ şi a subliniat că terenurile
pot fi retrocedate doar dacă se dovedeşte vechiul amplasament.
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Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut că dacă vrem să
relansăm legumicultura, atunci avem nevoie de astfel de centre de
cercetare în domeniu.
Domnul deputat Tinel Gheorghe nu a fost de acord cu ceea ce sa afirmat în timpul dezbaterilor şi a cerut ca la viitoare analiză pe
acest subiect să fie invitaţi şi reprezentanţii primăriei Vidra, ai
conducerii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură
şi Floricultura Vidra, judeţul Ilfov, pentru a găsi cea mai potrivită
soluţie.
S-a propus respingerea proiectului de lege. Propunerea de
respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 24 de voturi
pentru respingere şi 1 vot împotrivă.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (raport; PL.x
563/2008).
S-a propus amânarea analizei asupra propunerii legislative în
vederea primirii unui punct de vedere al Guvernului. Propunerea a
fost votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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