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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 4 şi 5 
mai 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x 
146/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 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 155/2011). 



4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind gestionarea 
taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac 
parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru 
agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii 
Europene (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
PL.x 163/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2011 privind finanţarea 
unor activităţi de îmbunătăţiri funciare (raport; PL.x 197/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 

7.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" (aviz; PL.x 
180/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 3 mai 2011 au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; PL.x 
146/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 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 155/2011). 
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Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Pavel Horj şi Marian 
Avram, aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Tanczos Barna, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.; 
- domnul Marian Ianculescu – secretar general, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- doamna Luisa-Maria Arsenie – director, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
 - domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Didina Ioan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Adriana Chirea – director, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- doamna Nicoleta Marinică – consilier, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Cristian Tudor – consilier, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen 

Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 
În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Kelemen Atilla Bela 

Ladislau a prezentat propunerile pe care Grupul Parlamentar al PSD şi 
Grupul Deputaţilor Independenţi le fac pentru funcţiile de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice. 

Astfel, Grupul PSD l-a desemnat pe domnul deputat Marian 
Ghiveciu pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte, iar Grupul 
Independenţilor l-a nominalizat pentru funcţia de vicepreşedinte, în 
conformitate cu Hotărârea nr. 8 din 12 aprilie 2011 a Camerei 
Deputaţilor privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor 
parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 1490/2010, pe domnul deputat Ion Tabugan. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 
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privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia (PL.x 637/2010). 

Domnul deputat Corneliu Olar, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a susţinut amendamentul pe care l-a formulat în 
legătură cu stabilirea sediului central al Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane în oraşul Câmpeni, judeţul Alba şi în legătură cu unele 
atribuţii pe care această instituţie să le aibă în viitor.  

Domnul deputat Mihai Banu a susţinut că menţinerea Agenţiei 
Naţionale a Zonei Montane nu se justifică, în condiţiile în care în toată 
ţara se organizează alegeri pentru constituirea Camerelor agricole.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut un punct de vedere clar, 
scris, al Guvernului şi a susţinut că, dacă Agenţia Naţională a Zonei 
Montane va fi o instituţie centrală, ea nu are de ce să-şi stabilească 
sediul central la Câmpeni, judeţul Alba.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut ca 
problema existenţei sau nu a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane să 
fie foarte bine analizată, să se recurgă şi la practica europeană în 
domeniu, şi, dacă tot se merge pe descentralizare, nu vede de ce sediul 
central al instituţiei nu ar putea fi şi într-o localitate situată în zona 
montană. Astăzi avem nevoie de politici în domeniul agrar şi a susţinut 
menţinerea amendamentului formulat de domnul Corneliu Olar.  

Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în MADR a susţinut 
ideea că amendamentul trebuie respins, pentru că ministerul nu are în 
bugetul pe acest an sumele necesare pentru funcţionarea unei astfel de 
instituţii. 

S-au supus aprobării articolele din proiectul de lege. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. Amendamentele formulate se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost votat în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL.x 
146/2011). 
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Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că, deşi, în general, este 
împotriva scoaterii terenurilor destinate cercetării din circuitul agricol, 
aici, în acest caz fiind vorba despre investiţii de interes naţional, 
consideră că membrii comisiei trebuie să-şi dea acordul pentru acest 
proiect.  

Domnul Marian Ianculescu, secretar general al ASAS a arătat că 
acordul conducerii instituţiei a fost dat tocmai pentru a crea condiţiile 
de realizare a unor investiţii de interes naţional.  

Domnul Tanczos Barna, secretar general în MADR a dat unele 
lămuriri în legătură cu modul în care se procedează în cazul 
retrocedărilor.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a susţinut 
adoptarea  Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din 
Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, având în vedere şi poziţiile exprimate de ASAS 
şi MADR.  

S-a suspus votului Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) 
al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare.  

Articolul unic a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 21 de 
voturi pentru şi 2 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 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 155/2011). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
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 
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Domeniilor Statului, intervenţiile legislative vizând desfiinţarea 
consiliului de administraţie şi preluarea drepturilor  şi obligaţiilor ce 
revin ordonatorilor de credite de către conducătorul ADS, precum şi 
înfiinţarea unui comitet de privatizare. 

Totodată, se propune prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri 
pentru  reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit. 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu,  
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2010 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 a fost 
votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 mai 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind gestionarea 
taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac 
parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru 
agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii 
Europene (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
PL.x 163/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2011 privind finanţarea 
unor activităţi de îmbunătăţiri funciare (raport; PL.x 197/2011). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Stelian Fuia, Pavel 
Horj, Marian Avram, aflaţi în delegaţie externă şi 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 Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole 
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comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor 
europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii 
al Uniunii Europene (PL.x 163/2011). 

Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în MADR a precizată că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei de 
plată, stabilirea, determinarea, corelarea şi controlul sumelor 
reprezentând taxe colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune 
şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru 
agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii.  

Au urmat dezbateri. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege privind gestionarea 
taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac 
parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru 
agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii 
Europene a fost votat în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2011 
privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare (PL.x 
197/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut precizări în legătură cu 
sumele necesare şi sursele din care se asigură finanţarea acestor 
lucrări.  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit.  

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 mai 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 

2.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" (aviz; PL.x 
180/2011). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din  totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Stelian Fuia, Pavel 
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Horj, Marian Avram, aflaţi în delegaţie externă şi 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 Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (Pl.x 807/2010). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut amânarea 
dezbaterii având în vedere că s-au făcut solicitări în acest sens. 
Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât ca Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" 
(PL.x 180/2011) să primească un aviz favorabil.  

 
 
VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR,    
Dr. Atilla  KELEMEN   Vasile MOCANU   
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