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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua de 31 martie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 31 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 împădurirea 
terenurilor degradate (raport; PL.x. 537/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului  (raport; Pl.x. 212/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind sprijinul 
acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi 
forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari 
prin legile de retrocedare a proprietăţilor (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 557/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 23/2010). 

7. 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). 

Lucrările au început la ora 900 şi au fost conduse de domnul deputat 
dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 26 de 
deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, Kelemen Atilla Béla-
Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram Marian, Alecu Valeriu, 
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 



 2

Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu 
Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   A absentat, motivat, domnul deputat Vasile Mocanu, aflat în 
delegaţie externă. 

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ginu Costel Toma -  preşedinte, Federaţia Agricultorilor 

„Fermierul”.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 

Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi  Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x 337/2009). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a prezentat acţiunile 
întreprinse de colectivul care a contribuit la elaborarea proiectului de lege 
a Camerelor Agricole şi a subliniat că, mai mult de un an, proiectele pe 
această temă s-au aflat în dezbaterea celor interesaţi, care au venit cu 
observaţii, propuneri de amendamente care au îmbunătăţit forma finală a 
proiectului de lege.  

Domnul deputat Mihai Banu, în calitate de iniţiator, a subliniat 
importanţa aprobării acestui proiect, care va aduce schimbări 
fundamentale în structurile agricole locale, care vor fi mai aproape de 
nevoile fermierilor şi ale celor care lucrează în zonele rurale sau în 
sectoare legate de agricultură.  

Domnia sa a cerut o amânare a analizei, pentru a avea timpul 
necesar studierii tuturor propunerilor şi observaţiilor formulate pe tema 
organizării şi înfiinţării camerelor agricole, organisme care ar trebui să 
aducă o schimbare radicală în agricultură. 

S-a propus amânarea. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
 

 
           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără        Marian AVRAM 
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