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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse 
alimentare destinate comercializării (raport suplimentar; PL.x 
640/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
568/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 



(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 645/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL. 722/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; 
Pl.x 546/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 748/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.43 alin.(3) 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 751/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Naţional de Resurse 
Genetice Vegetale (raport; Pl.x 761/ 2010). 

10. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene 
care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (aviz; 
PL.x 719/2010). 

11. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (aviz; PL.x 
876/2010).  

12. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare (aviz; Pl.x 754/2010). 

 2



Lucrările şedinţei din data de 24 ianuarie 2011 au început la 
ora 1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse 
alimentare destinate comercializării (raport suplimentar; PL.x 
640/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 517/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
568/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 645/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL. 722/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, 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, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.  

 

 3



Au fost absenţi domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Dan Ştefan 
Motreanu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de 
produse alimentare destinate comercializării (PL.x 640/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că acesta are ca obiect de 
reglementare abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind 
producţia de produse alimentare destinate comercializării, 
republicată, avându-se în vedere că prevederile Comunitare din 
Regulamentul 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi cerinţelor 
generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranţei produselor alimentare, sunt direct aplicabile 
în sistemul juridic naţional.  

Domnia sa a menţionat că proiectul de lege este avizat 
favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege a fost retrimis la Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice în şedinţa de 
plen a Camerei Deputaţilor din 29 noiembrie 2010. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea analizei pentru a 
clarifica lista actelor normative care vor fi abrogate sau modificate 
ca urmare a abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 ianuarie 
2011, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 517/2010). 
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
568/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 645/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL. 722/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, 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, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.  

Au fost absenţi domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Dan Ştefan 
Motreanu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie (PL.x 517/2010). 

Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că există un raport 
preliminar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care a 
hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
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realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
în forma prezentată de Guvernul României. 

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 

2011, începând cu ora 1000.  
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 

măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 517/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
568/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 645/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL. 722/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; 
Pl.x 546/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, 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, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, 
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Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.  

Au fost absenţi domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Dan Ştefan 
Motreanu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege 
privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie (PL.x 517/2010). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 ianuarie 
2011, începând cu ora 1000. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 

măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 517/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
568/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 645/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor 
care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de 
Garantare Agricolă (raport; PL. 722/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea 
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despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; 
Pl.x 546/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, 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, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.  

Au fost absenţi domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Dan Ştefan 
Motreanu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie (PL.x 517/2010). 

Au continuat dezbaterile generale. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei 

pentru o şedinţă viitoare, pentru a se clarifica modalităţile de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării 
Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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