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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 27 mai 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26 
şi 27 mai  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 158/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 
563/2008). 

3.   Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(raport; Pl.x 263/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009). 

 5. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 416/2009). 

6. 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). 
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7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea 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 172/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (raport suplimentar; Pl.x 
125/2010). 

9. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România (aviz; PL.x 
205/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
transferul Pieţei de Gros SA Bucureşti şi a centrelor de colectare a 
legumelor şi fructelor către formele asociative ale producătorilor 
(raport; Pl.x 237/2010). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
producerea de legume proaspete în spaţii protejate (raport; Pl.x 
239/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea şi valorificarea în stare 
proaspătă sau pentru procesare a legumelor şi fructelor (raport; Pl.x 
236/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute 
de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare 
a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 (raport; Pl.x 
242/2010). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute 
de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare 
a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile 
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mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de 
modificarea a Regulamentului (CE) nr.70/2001 (raport; Pl.x 
241/2010). 
 15. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat 
producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare 
comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 
2007-2013 (raport; Pl.x 238/2010). 

16. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat 
producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare 
comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 
2007 – 2013 (raport; Pl.x 278/2010). 
 17. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru 
colectarea, procesarea, stocarea şi valorificarea laptelui sub forma 
produselor procesate (raport; Pl.x 240/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 26 mai 2010 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 158/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” (raport; Pl.x 
563/2008). 

3.   Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(raport; Pl.x 263/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009). 

 5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 416/2009). 
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6. 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). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea 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 172/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (raport suplimentar; Pl.x 
125/2010). 

Au fost prezenţi 23 de 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, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia,  
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-
Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără, Bérés 
Vasile Ştefan, Pavel Horj aflaţi în delegaţie externă şi domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu,aflat în concediu medical.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Kelemen Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Cârlan, secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor;  
- domnul Cristian Apostol, secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor;  
- domnul Csutak-Nagy Laszlo - vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Irina Avram – director general, Ministerul Finanţelor 

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

- domnul Adrian Pavel – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Bartha Robert – preşedinte, Compania Naţională 
„Herghelii de Stat”; 

- doamna Manuela Manole – consilier, Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură; 

- domnul Emilian Frâncu - senator. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL.x 
158/2010). 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că 
proiectul de lege se dezbate în comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
care a întocmit un preraport.  

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a arătat că acesta are ca obiect de 
reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât România să se 
conformeze scrisorii Comisiei Europene referitoare la punerea în 
întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere corectă şi 
completă a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 
nr.60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei. Domnia sa a propus adoptarea proiectului de lege.  

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de 
Stat” (Pl.x 563/2008). 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Bela Ladislau a prezentat 
un istoric al acţiunilor întreprinse pentru salvarea patrimoniului 
genetic existent la fosta Regie Naţională „Cai de Rasă” şi a cerut ca 
proiectul de înfiinţare a Companiei Naţionale „Herghelii de Stat” să 
fie amânat, pentru că Ministerul Mediului şi Pădurilor a cerut o 
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perioadă de analiză a implicaţiilor pe care această transformare le 
poate avea în ceea ce priveşte efortul bugetar.  

Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în M.M.P. a 
reamintit că efectivele de cai de la fosta Regie „Cai de Rasă” au fost 
preluate pentru a salva această zestre genetică şi efortul a fost mai 
ales de natură financiară. A fost o activitate nouă, fără tradiţie la 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, care a generat şi probleme 
de natură economică, RNP având şi în acest moment de încasat peste 
2 milioane de lei de la bugetul de stat. A cerut amânarea dezbaterii. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(Pl.x 263/2010). 

Domnul senator Emilian Frâncu a prezentat expunerea de 
motive. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ion Dumitru, 
Kelemen Atilla Bela Ladislau care au analizat prevederea referitoare 
la suprafaţa pe care se pot amplasa construcţii în fondul forestier.  

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 22 voturi pentru şi 1 
abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (Pl.x 303/2009). 

Domnul deputat Mihai Banu a reamintit că acest proiect a mai 
fost dezbătut, prilej cu care s-au făcut observaţii. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretat de stat în MADR, a precizat 
că Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege.  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (Pl.x 416/2009). 

Doamna Alina Toma, şef serviciu în MFP, a precizat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

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



 7

Propunerea legislativă 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) a fost propusă pentru analiză şi dezbatere într-o şedinţă 
viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 172/2010). 

S-a propus aprobarea. Propunerea de aprobare a fost votată în 
unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (Pl.x 
125/2010). 

Domnul Csutak-Nagy Laszlo, vicepreşedinte ANSVSA, a 
cerut amânarea dezbaterii, pentru ca ANSVSA să-şi poată clarifica 
punctele de vedere în legătură cu acest proiect legislativ. 

Domnul deputat Marian Avram a arătat că proiectul de lege a 
trecut prin Comisia de agricultură care a analizat cu mare atenţie 
propunerile şi a aprobat proiectul de raport. Argumentele cu care cei 
de la ANSVSA au venit pentru amânarea proiectului de lege sunt 
puerile şi nu justifică reanalizarea propunerii legislative. 

Domnia sa a cerut aprobarea proiectului de lege în forma în 
care a fost trimis de către  plen pentru raport suplimentar.  

În timpul dezbaterilor s-au adus amendamente. S-a propus 
aprobarea raportului de inlocuire. Propunerea de aprobare a fost 
votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 mai 2010, 
începând cu ora 09,30, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România (aviz; PL.x 
205/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
transferul Pieţei de Gros SA Bucureşti şi a centrelor de colectare a 
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legumelor şi fructelor către formele asociative ale producătorilor 
(raport; Pl.x 237/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
producerea de legume proaspete în spaţii protejate (raport; Pl.x 
239/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru 
colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea şi valorificarea în stare 
proaspătă sau pentru procesare a legumelor şi fructelor (raport; Pl.x 
236/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute 
de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare 
a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 (raport; Pl.x 
242/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute 
de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare 
a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de 
modificarea a Regulamentului (CE) nr.70/2001 (raport; Pl.x 
241/2010). 
 7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor 
agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013 (raport; 
Pl.x 238/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor 
agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007 – 2013 (raport; 
Pl.x 278/2010). 
 9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru 
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colectarea, procesarea, stocarea şi valorificarea laptelui sub forma 
produselor procesate (raport; Pl.x 240/2010). 

Au fost prezenţi 23 de 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, 
Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia,  
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-
Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Valeriu Tabără, Bérés 
Vasile Ştefan, Pavel Horj aflaţi în delegaţie externă şi domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu,aflat în concediu medical.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 
dr.Kelemen Atilla Bela 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 avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (PL.x 
205/2010). 

S-a propus avizarea favorabilă. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuare au fost dezbătute şi analizate: Propunerea 
legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a 
ajutoarelor de stat pentru transferul Pieţei de Gros SA Bucureşti şi a 
centrelor de colectare a legumelor şi fructelor către formele 
asociative ale producătorilor (Pl.x 237/2010), Propunerea legislativă 
privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat 
pentru producerea de legume proaspete în spaţii protejate (Pl.x 
239/2010), Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general 
de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, 
etichetarea, depozitarea şi valorificarea în stare proaspătă sau pentru 
procesare a legumelor şi fructelor (Pl.x 236/2010), Propunerea 
legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a 
ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene 
(CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor 
de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul producţiei 
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de produse agricole şi de modificarea a Regulamentului (CE) 
nr.70/2001 (Pl.x 242/2010), Propunerea legislativă privind stabilirea 
cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de 
Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a 
art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de 
modificarea a Regulamentului (CE) nr.70/2001 (Pl.x 241/2010),  
Propunerea legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare 
a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu 
Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul 
agricol şi forestier 2007-2013 (Pl.x 238/2010), Propunerea 
legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a 
ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile 
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi 
forestier 2007 – 2013 (Pl.x 278/2010) şi Propunerea legislativă 
privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru 
colectarea, procesarea, stocarea şi valorificarea laptelui sub forma 
produselor procesate (Pl.x 240/2010). 

Toate proiectele de lege au fost respinse, în unanimitate. 
 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Dr. Kelemen Atilla Béla Ládislau   Vasile Mocanu   
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