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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 februarie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 
februarie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

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

3. 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). 

Lucrările şedinţei din data de 2 februarie 2011 au început la ora 
900 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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). 



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

3. 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). 

Au fost prezenţi 24 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, Motreanu Dan Ştefan,Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă 
Culiţă, Ţurcanu Florin.  

A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 

Fuia, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza 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 (PL.x 
719/2010). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că proiectul de ordonanţă are 
ca obiect instituirea unor măsuri destinate să asigure implementarea 
unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor, drept consecinţă a adoptării de noi acte 
normative în acest domeniu, mai precis, a Regulamentului (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 
de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, precum şi a Deciziei nr. 
768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 
2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de 
abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.  
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Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea de avizarea 
favorabilă a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 
(PL.x 876/2010).  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, a prezentat, în 
calitate de raportor, proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare incriminarea unor fapte, în scopul transpunerii 
Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
19 noiembrie  2008 privind protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal. Prin proiect se instituie, în acord cu dispoziţiile 
directivei, infracţiuni de mediu care nu sunt prevăzute de celelalte 
acte normative în domeniu.  

Au urmat dezbateri. 
S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 februarie 2011, 

începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. 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). 

Au fost prezenţi 24 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, Motreanu Dan Ştefan,Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă 
Culiţă, Ţurcanu Florin.  

A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 

Fuia, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

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

Domnul deputat Toader Stroian, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă are 
ca obiect completarea art. 6 din Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
negativ. Propunerea de avizare negativă a fost aprobată în 
unanimitate.  

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