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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 21 
şi 22 septembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 335/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe 
maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion 
Creangă” (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 455/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (raport; Pl.x 422/2011).  
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4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor 
de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul fitosanitar (raport; PL.x 454/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 
pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport 
înlocuitor comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 652/2008/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; Pl.x 433/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 317/2009 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 461/2011). 

8.   Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltarea rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 15 din 07 ianuarie 2010 (raport; Pl.x 462/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport; Pl.x 517/2011). 

10. Dezbateri generale asupra proiectului privind unele măsuri 
suplimentare pentru etichetarea alimentelor.  
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Lucrările şedinţei din data de 19 septembrie 2011, au început la 
ora 1630 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 
pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport 
înlocuitor comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 652/2008/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
(PL.x 652/2008/2011). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, preşedintele de 
şedinţă, a precizat că proiectul de lege a mai fost pe ordinea de zi a 
şedinţei şi a subliniat că cererea de reexaminare vine cu argumente 
puternice pentru o analiză mai atentă a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2008. 

S-a propus respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 
pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
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Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 septembrie 

2011, începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; Pl.x 433/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 317/2009 privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 461/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

În cadrul şedinţei au fost dezbătute şi analizate Propunerea 
legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (Pl.x 433/2011) şi Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2009 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 461/2011). 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, respingerea celor 
două proiecte de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 septembrie 
2011, începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (raport; Pl.x 422/2011).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane (Pl.x 422/2011).  

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a menţionat 
că Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative şi a 
arătat că, întrucât măsurile reglementate de iniţiativa legislativă 
determină majorări ale cheltuielilor bugetului de stat, ar fi trebuit să se 
prevadă şi sursele de acoperire a majorării cheltuielilor  bugetare şi să 
se prezinte declaraţia potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile 
cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-
bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 
prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Domnia sa a propus respingerea proiectului de lege. Propunerea 
de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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