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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 mai 2011
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11
şi 12 mai 2011, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea,
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x
72/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; PL.x 88/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010).
4. 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; Pl.x 748/2010).
Lucrările şedinţei din data de 10 mai 2011 au început la ora 1400
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea,
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x
72/2011).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu,
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip,
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan,
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin,
Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian
Fuia, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011).
Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a
subliniat că propunerea legislativă are ca obiect instituirea unui cadru
juridic unitar pentru elaborarea unor programe, măsuri şi acţiuni
privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare,
protejare şi ameliorare a calităţii solului.
Totodată, propunerea urmăreşte înfiinţarea centrelor regionale
pentru gestionarea resurselor de sol pe lângă universităţile de ştiinţe
agricole şi medicină veterinară. Au urmat dezbateri.
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru
şedinţa de săptămâna viitoare.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 mai 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; PL.x 88/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010).
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL.x 88/2011).
Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă are ca
obiect instituirea cadrului juridic pentru organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor. Totodată, se urmăreşte reglementarea
posibilităţii înfiinţării asociaţiilor speciale de păşunat, a căror
organizare şi funcţionare urmează a se stabili prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale. Domnia sa a atras atenţia că sunt
necesare unele corecturi în ceea ce priveşte tehnica legislativă şi a
cerut o analiză atentă a întregului proiect de lege. Au urmat dezbateri
generale.
Lucrările în şedinţă au continuat în data de 12 mai 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic; PL.x 88/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010).
3. 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; Pl.x 748/2010).
3

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu,
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip,
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan,
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin,
Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian
Fuia, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL.x 88/2011).
Au continuat dezbaterile generale asupra proiectului de lege.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Vasile MOCANU
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