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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 iunie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
16 şi 17 iunie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind măsuri 
de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
287/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători 
viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile 
şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin (raport; Pl.x 
281/2010).  

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 



5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (raport; PL.x 307/2010).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative de modificare 
şi completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 343/2010).  

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 335/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 16 iunie 2010 au început la ora 
1300 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind măsuri 
de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
287/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisie: 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.   

 A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat  în 
delegaţie externă.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor 
Raul Soreanu Surdu, vicepreşedinte al comisiei.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Graţiela Iordache – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Tudorel Baltă – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Livia Bădescu  - director, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Viorel Muscalu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Alina Toma – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Nicolae Giugea – preşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Emilia Pavel – şef birou, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- domnul Emilian Frâncu – senator. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

privind măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor 
şi fructelor în România (Pl.x 66/2010). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, în calitate de 
raportor al proiectului de lege a precizat că principalele 
reglementări pe care iniţiativa legislativă le propune urmăresc 
măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi 
fructelor, în sensul acordării unui sprijin financiar de la bugetul de 
stat şi din fonduri comunitare, grupurilor de  producători şi 
membrilor acestora, persoanelor fizice şi juridice care îşi 
desfăşoară activitatea în producţia şi valorificarea legumelor şi 
fructelor, precum şi unităţilor de cercetare-dezvoltare care au acest 
obiect de activitate. Prin proiect se preconizează construirea, 
începând cu  anul 2010 a cel puţin 10 depozite pe an, având fiecare 
o capacitate cuprinsă între 200 de tone şi 2000 de tone, precum şi 
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dotarea acestora cu 1-2 mijloace de transport prevăzute cu instalaţii 
de climatizare.  

Domnul Mircia Giurgiu a arătat că sunt anexate la proiectul 
de lege şi avizele necesare.  

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a afirmat 
că Guvernul nu susţine propunerea legislativă pentru că, în prezent 
există măsuri care să contribuie la modernizarea fermelor.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus dezbaterea pe 
articole.  

În timpul dezbaterilor pe articole s-a propus amânarea 
analizei, pentru şedinţa de săptămâna viitoare, pentru clarificarea 
unor aspecte legate de necesarul de fonduri pentru realizarea de 
depozite şi de zonele în care aceste unităţi sunt necesare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 iunie 2010, 
începând cu ora 9,30, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (raport; PL.x 307/2010).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisie: 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.   

 A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, aflat  în 
delegaţie externă.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor 
Raul Soreanu Surdu, vicepreşedinte al comisiei.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie (PL.x 307/2010).  
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Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a reamintit că în 
comisie au mai avut loc dezbateri pe acest proiect de lege şi că 
importanţa proiectului legislativ trebuie să se materializeze într-un 
act care să pună ordine în acest domeniu. 

A propus amânarea analizei pentru a da posibilitatea ca o 
subcomisiei formată din specialişti în silvicultură, membri ai 
comisiei, să prezinte la şedinţa de săptămâna viitoare o serie de 
amendamente care să clarifice modul în care trebuie acţionat în 
perioada următoare pentru realizarea perdelelor forestiere de 
protecţie potrivit unui program bine stabilit.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Conf.univ.dr.ing.Victor Surdu    Vasile Mocanu   
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