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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 21 decembrie 2011 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20 şi 21 
decembrie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea 
art. 3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului (raport; PLx. 671/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art. 32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 18/1991, 
republicată privind fondul funciar (raport comun – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Plx.612/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; PLx. 737/2011).   

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 (aviz comun Senat; PLx. 650/2011 ). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituienţilor de lapte matern (aviz 
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru industrii şi servicii; 
PLx.734/2011). 

6. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art.24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
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sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 
155/2010 (aviz Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Plx. 633/2011). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; Plx. 637/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 20 decembrie 2011 au început la ora 
1600 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea 
art. 3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului (raport; PLx. 671/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art. 32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 18/1991, 
republicată privind fondul funciar (raport comun – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Plx.612/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; PLx. 737/2011).   

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 (aviz comun Senat; PLx. 650/2011 ). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituienţilor de lapte matern (aviz 
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru industrii şi servicii; 
PLx.734/2011). 

6. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art.24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 
155/2010 (aviz Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Plx. 633/2011). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; Plx. 637/2011). 
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Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor;  
- doamna Alina Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice;  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi 
completarea art. 3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele stupului (raport; PLx. 671/2011). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a 
informat comisia cu privire la demersul legislativ, care vizează 
reorganizarea Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice 
şi Produse ale Stupului – instituţie de drept public, aflată în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat – ca Serviciul Naţional pentru 
Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în 
continuare S.N.P.M.A.P.S în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti. 

Au urmat dezbateri. 
După dezbateri s-a propus amânarea proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi 
completarea art. 3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele stupului. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art. 32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 
18/1991, republicată privind fondul funciar (raport comun – Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx.612/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art. 32 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, 
intervenţiile legislative vizând ca momentul calculării perioadei de 10 
ani în care terenurile atribuite potrivit prevederilor art.19 alin.(1), art.21 
şi art.43 nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, să fie cel al înscrierii 
proprietăţii în evidenţele comisiilor locale de aplicare a fondului funciar. 

După desfăşurarea dezbaterilor s-a propus amânarea propunerii 
legislative . Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (raport; PLx. 737/2011).   

În urma dezbaterilor s-a propus iniţiatorilor stabilirea unei 
interdicţii în cadrul unei alte dispoziţii, pentru care să se prevadă o 
sancţiune distinctă, dar nu cumulată în interdicţia comercializării 
produselor alimentare expirate, aceasta pentru că pot să existe produse 
care, deşi depăşind limitele maxime de perisabilitate, sunt încă în 
termenul de valabilitate şi comercializarea lor nu constituie un risc 
pentru securitatea şi sănătatea consumatorului, iar soluţia pentru această 
din urmă situaţie poate nu întotdeauna este neapărat interdicţia 
comercializării respectivelor produse. 

După desfăşurarea dezbaterilor s-a propus amânarea proiectului de 
lege. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 decembrie 2011, 

începând cu ora 1000. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 (aviz comun Senat; PLx. 650/2011 ). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea marketingului substituienţilor de lapte matern (aviz 
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru industrii şi servicii; 
PLx.734/2011). 
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3. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art.24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 
155/2010 (aviz Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Plx. 633/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; Plx. 637/2011). 

 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor;  
- doamna Alina Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice;  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la analiza proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011(aviz comun Senat; PLx. 650/2011 ). 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă în forma prezentată de Guvern a proiectului 
de lege. 

Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi amânarea următoarelor 
trei proiecte înscrise pe ordinea de zi pentru o şedinţă viitoare. 

 
  PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA       Vasile MOCANU     
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