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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 
11 octombrie 2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD  (raport; PL.x 
416/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru interzicerea 
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;Pl.x 372/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 
apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna 
Ion Creangă, judeţul Neamţ” (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x  455/2011/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 177/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
712/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” (raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

Lucrările şedinţei din data de 9 octombrie 2012 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 
apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna 
Ion Creangă, judeţul Neamţ” (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x  455/2011/2012). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind 
scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, 
calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 
6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ” (PL.x  455/2011/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de iniţiator a prezentat 
proiectul de lege şi a reamintit că acesta a fost trimis pentru 
reexaminare în urma cererii formulate de Preşedintele României.  

În şedinţa din 17 septembrie 2012, Senatul a reexaminat, ca 
urmare a solicitării Preşedintelui României, în calitate de primă cameră 
sesizată, Proiectul de Lege privind scoaterea din fondul forestier 
naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi 
transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de 
maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion 
Creangă, judeţul Neamţ”. 

În urma reexaminării Senatul a admis cererea formulată de 
Preşedintele României şi,  în consecinţă, a respins proiectul de lege mai 
sus menţionat.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, respingerea cererii de 
reexaminare şi menţinerea proiectului de lege votat anterior.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 octombrie 2012, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru interzicerea 
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;Pl.x 372/2012). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu,  secretar de stat în 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Rădulescu, preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile (Pl.x 
372/2012). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a precizat că iniţiativa 
legislativă suspusă dezbaterii are ca obiect de reglementare interzicerea 
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile proprietate a 
persoanelor fizice sau juridice sau care aparţin domeniului public sau 
privat al statului. Prin excepţie aceste terenuri pot fi scoase din circuitul 
agricol doar în scopul efectuării lucrărilor de investiţii de interes public, 
prin hotărâre a Guvernului. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost 
votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 octombrie 2012, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD  (raport; PL.x 
416/2012). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi,  membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Rădulescu, preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD  
(PL.x 416/2012). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport în 
forma prezentată de Senat. Propunerea a fost votată cu majoritate de 
voturi.  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Adrian Rădulescu      Vasile Mocanu  
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