
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
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                     Bucureşti, 03.05.2010 
                     Nr. 24/302  

  
 

SINTEZA  
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 27 şi 29 aprilie 2010 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27  
şi 29  aprilie 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 Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului  (raport; Pl.x 121/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali 
(avizare; Pl.x 119/2010). 
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6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, nr.407/2006  (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; Pl.x 177/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (raport; Pl.x 176/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 197/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 27 aprilie 2010 au început la 
ora 1000 şi au avut 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 Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului  (raport; Pl.x 121/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali 
(avizare; Pl.x 119/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
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fondului cinegetic, nr.407/2006  (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; Pl.x 177/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (raport; Pl.x 176/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 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, Steriu 
Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. 
Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

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

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

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 -  domnul Cornel Dicu – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Radu Timofte – şef serviciu, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- doamna Florina Dinicuţu – director juridic, Agenţia 

Domeniilor Statului; 
- domnul Marian Ioan – director privatizare, Agenţia 

Domeniilor Statului; 
- domnul Ginu Costel Toma -  preşedinte al  Federaţiei 

Agricultorilor „Fermierul”. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 (Pl.x 483/2009). 

Domnul Cornel Dicu, director în MADR, a prezentat poziţia 
Guvernului şi a precizat că nu susţine propunerea legislativă.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că este o 
situaţie dificilă, există la producători stocuri mari de vin. A cerut un 
ordin al ministrului care să restricţioneze producerea acestor băuturi.  

Domnul Ginu Costel Toma, preşedinte al Federaţiei 
Agricultorilor „Fermierul” a solicitat ajutorul membrilor comisiei 
pentru restricţionarea producţiei de vinuri liniştite, care au luat din 
cota de piaţă a adevăraţilor producătorilor de vin. 

S-a propus respingerea proiectului de lege.  
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului  (Pl.x 121/2010). 

Domnul Adrian Didă, vicepreşedinte al ADS a cerut amânarea 
analizei, pentru a cere un punct de vedere al Guvernului.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut ca ADS să 
prezinte comisiei o situaţie în legătură cu sumele pe care Agenţia le 
are de încasat de la cei care utilizează terenurile şi o situaţie cu 
privire la patrimoniul ADS, pentru că are informaţii potrivit cărora 
nu sunt utilizate corespunzător toate suprafeţele pe care ADS le are 
în administrare.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea analizei Propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (Pl.x 
119/2010). 
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Proiectul de lege a primit un aviz favorabil. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, nr.407/2006  (Pl.x 177/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a prezentat 
proiectul de lege. 

Domnul deputat Ion Dumitru a propus respingerea proiectului 
de lege, argumentând că efectivele de porci mistreţi nu au ajuns la 
un nivel care să permită vânarea acestora pe tot parcursul anului. 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată 
cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru respingere şi 1 
abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  (Pl.x 176/2010). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a precizat  
că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

S-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în majoritate. S-au 

înregistrat 26 de voturi pentru respingere şi 1 abţinere.  
În continuare, membrii comisiei au luat cuvântul în legătură cu 

necesitatea finalizării proiectului Legii camerelor agricole. 
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, în calitate de 

iniţiator al Propunerii legislative „Legea Camerelor Agricole” (Pl.x 
338/2009), a arătat că a trecut mai bine de un an de când proiectul 
legii a fost depus pentru analiză şi dezbatere şi până acum, cu toate 
că a fost dezbătut şi cu asociaţiile de profil şi cu MADR nu s-a reuşit 
finalizarea lui.  

A considerat că o lege a camerelor agricole vine în sprijinul 
celor care lucrează în agricultură. 

Domnii deputaţi Mihai Banu, Ioan Munteanu, Pavel Horj, 
Gheorghe Antochi, Tinel Gheorghe, Kelemen Atilla Béla Ladislau, 
Ion Dumitru, Culiţă Tărâţă, Corneliu Olar, Béres Ştefan Vasile, 
Stelian Fuia au cerut finalizarea dezbaterii asupra Legii camerelor 
agricole şi  organizarea, săptămâna viitoare, a unei şedinţe speciale 
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în care să se finalizeze analiza proiectului de lege pe acest subiect şi 
să se aprobe proiectul de raport. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 aprilie 2010, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 197/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 deputaţi 
membri ai comisiei: Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără, Béres 
Ştefan Vasile, Filip Georgescu, Gabriel Plăiaşu, aflaţi în delegaţie 
externă.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, vicepreşedinte al comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind 
Fondul Funciar  (Pl.x 197/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că 
proiectul de lege se află în analiză, pe fond, şi la comisia juridică. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 
 
           VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla Bela Ladislau                     Vasile  Mocanu  
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