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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24 şi 
25 octombrie 2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri 
pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul 
Neamţ” (raport înlocuitor comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x  455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal  (raport înlocuitor; PL.x 
541/2010-2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de 
panificaţie şi a produselor făinoase (raport; Plx 621/2011). 

4. 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; PLx 
101/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei agricole (raport; 
PLx.148/2012). 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale (raport; PLx. 410/2012). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 329/2012).  

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind scutirea de la 
plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum şi 
a majorărilor de întârziere aferente (aviz; Plx. 423/2012). 

Lucrările şedinţei din data de 23 octombrie 2012 au început la ora 
1600 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri 
pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul 
Neamţ” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x  455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal  (raport înlocuitor; PL.x 
541/2010-2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de 
panificaţie şi a produselor făinoase (raport; Plx 621/2011). 

Au fost prezenţi 24 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, Tabără Valeriu.   

Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal  (PL.x 541/2010-2012). 

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

Domnia sa a precizat că la data de 14 iunie 2011, Preşedintele 
României s-a adresat Parlamentului cu cererea de reexaminare asupra  
proiectului de Lege privind acordarea formelor de ajutoare restante în 
sectorul vegetal. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului înlocuitor. 

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 (Plx 621/2011). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu, preşedintele comisiei, a arătat că 
proiectul de lege a mai fost dezbătut în comisiei, cu participarea 
reprezentanţilor industriei de profil, care au solicitat o amânare a analizei 
pentru punerea de acord asupra unor prevederi cuprinse în proiectul de 
lege. 

A propus respingerea propunerii legislative. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind scoaterea 
din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică 
a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri 
pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul 
Neamţ” (PL.x  455/2011/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat proiectul de lege şi a 
cerut să se ţină seama de amendamentele formulate şi să se întocmească 
un nou raport comun înlocuitor. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 octombrie 2012, 
începând cu ora 930, având 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; PLx 
101/2012). 
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei agricole (raport; 
PLx.148/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale (raport; PLx. 410/2012). 

Au fost prezenţi 24 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, 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 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale (PLx. 410/2012). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a arătat că 
proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în scopul creşterii gradului de 
absorbţie şi utilizare a fondurilor europene.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a supus 
aprobării propunerea de întocmire a unui raport în forma adoptată de 
Senat. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

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 (PLx 101/2012). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
lege. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

În continuare, în timpul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza asupra 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 
Legea cooperaţiei agricole (PLx.148/2012) să fie amânată pentru o 
şedinţă viitoare.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 octombrie 2012, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 329/2012).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind scutirea de la 
plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum şi 
a majorărilor de întârziere aferente (aviz; Plx. 423/2012). 

Au fost prezenţi 24 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, 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 
scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor 
agricole, precum şi a majorărilor de întârziere aferente (Plx. 423/2012). 

S-a propus acordarea unui aviz pozitiv. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea analizei asupra Proiectului 
de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PLx. 
329/2012), pentru studierea amendamentelor formulate..  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Adrian Rădulescu      Vasile Mocanu  
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