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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  2, 3 şi 4 martie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 şi 4 
martie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x. 338/2009). 
  2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x. 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor 
suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport comun – Comisia 
pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x. 621/ 2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor 
suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport comun – Comisia 
pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport;; Pl.x.611/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind exceptarea de la 
compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 
– Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării activităţii de interes 
strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mirja S.A. 
(raport; Pl.x. 688/ 2009). 

6. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor 
şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; Pl.x. 20/ 2010). 
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Lucrările şedinţei din data de 2 martie 2010  au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor 

suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport comun – Comisia 
pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x. 621/ 2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unor 
suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport comun – Comisia 
pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport;; Pl.x.611/2009). 

 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. Domnii deputaţi 

Valeriu Tabără, Gheorghe Antochi şi Ştefan Vasile Béres au absentat 
motivat, domniile lor aflându-se în delegaţie externă. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Marian Avram, secretarul comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Simionescu – preşedinte Secţia de Zootehnie, 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu - Siseşti“; 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Marian Avram a adus la 

cunoştinţa membrilor comisiei decizia grupului parlamentar al Alianţei 
Politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator prin care 
domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu este desemnat să ocupe funcţia 
de vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. În urma votului s-a hotărât cu unanimitate 
de voturi ca domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu să ocupe funcţia de 
vicepreşedinte al comisiei. 

În continuare lucrările au fost conduse de domnul vicepreşedinte 
Victor-Raul Soreanu-Surdu. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului 
„Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport; Pl.x. 
621/ 2009). În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi respingerea proiectului de lege întrucât există o 
iniţiativă legislativă care are acelaşi obiect de reglementare . 
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Şedinţa a continuat cu dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului 
„Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi“ (raport; 
Pl.x.611/2009) al cărui iniţiatori sunt domnii deputaţi Vasile Mocanu şi 
Relu Fenechiu. 

 Proiectul de Lege are ca scop modernizarea, precum şi extinderea 
actualului aeroport Iaşi prin transferul unei suprafeţe de teren de 143,03 ha 
din domeniul public al statului român, şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu - Siseşti“ căte Consiliul 
Judeţean Iaşi. Suprafaţa transferată va fi compensată în totalitate de către 
Agenţia Domeniilor Statului pe raza comunei Ţuţora, jud. Iaşi. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 martie  2010, 

începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:  
1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Legea Camerelor 

Agricole” (raport; Pl.x. 338/2009). 
  2. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x. 337/2009). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. Domnii deputaţi 
Valeriu Tabără, Gheorghe Antochi şi Ştefan Vasile Béres au absentat 
motivat, domniile lor aflându-se în delegaţie externă. Lucrările au fost 
conduse de domnul vicepreşedinte Victor-Raul Soreanu-Surdu. 

Ca invitat a participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
Domnul deputat Marian Avram a informat comisia cu privire la 

raportul întocmit de către grupul de lucru format din următorii domni 
deputaţi: Victor-Raul Soreanu-Surdu, Mihai Banu,  Gheorghe Antochi, 
Tinel Gheorghe şi Marian Avram  , grup constituit în scopul armonizării 
celor două propuneri legislative  aflate pe ordinea de zi. De asemenea 
domnul deputat Marian Avram a specificat faptul că au fost solicitate 
puncte de vedere atât Consiliului Legislativ cât şi Guvernului referitoare la 
forma actuală . 

În urma dezbaterilor s-a  hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă viitoare. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 martie  2010, 

începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:  
 
1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind exceptarea de la 

compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 
– Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării activităţii de interes 
strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mirja S.A. 
(raport; Pl.x. 688/ 2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor 
şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; Pl.x. 20/ 2010). 

 
Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. Domnii deputaţi 

Valeriu Tabără, Gheorghe Antochi şi Ştefan Vasile Béres au absentat 
motivat, domniile lor aflându-se în delegaţie externă. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu, vicepreşedintele 
comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 

privind exceptarea de la compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 
41 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic pentru terenurile necesare 
desfăşurării activităţii de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala 
S.C. Uzina Mecanică Mirja S.A. (raport; Pl.x. 688/ 2009). 

Domnul deputat Ion Dumitru în calitate sa de raportor a solicitat 
amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare la care să participe şi 
reprezentanţii Ministerului Mediului şi Pădurilor. Propunerea de amânare a 
fost acceptată. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea şi analiza propunerii legislative 
privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne 
(raport; Pl.x. 20/ 2010). 
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Domnul deputat Marian Avram a subliniat faptul că iniţiativa este 
binevenită însă înfiinţarea de către consiliile judeţene a unor societăţi 
comerciale poate fi înlocuită de parteneriatul public privat. De asemenea 
domnul deputat a solicitat amânarea cu o săptămână a discuţiilor în vederea 
obţinerii mai multor date din teritoriu referitoare la această propunere 
legislativă. 

 
 
 
  
 
  

          VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR,        

    dr.  Kelemen Atilla Béla László                       Vasile MOCANU 
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