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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  11, 12 şi 13 mai 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 şi 13 
mai 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x. 338/2009). 
       Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x. 337/2009). 

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 cooperaţiei agricole nr. 566/2004, modificată prin Legea 
nr. 32/2007 (raport; Pl.x.303/2009). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x. 590/ 2009). 

6.  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor  (raport; Pl.x. 
72/ 2010). 

7.  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 
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x. 
121/ 2010). 

8. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (raport comun- 
Comisia pentru administraţie; PL.x 158/2010). 

9.  Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun- Comisia pentru administraţie; PL.x 
172/2010). 

10. Întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale din România. 
11. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România(aviz pentru - Comisia 
pentru administraţie; PL.x 205/2010). 

 
Lucrările şedinţei din data de 11 mai 2010  au început la ora 1000 şi au 

avut următoarea ordine de zi aprobată: 
 
1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative „Legea Camerelor 

Agricole” (raport; Pl.x. 338/2009). 
       Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x. 337/2009). 

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 cooperaţiei agricole nr. 566/2004, modificată prin Legea 
nr. 32/2007 (raport; Pl.x.303/2009). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru prevenirea 
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x. 590/ 2009). 

6.  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor  (raport; Pl.x. 
72/ 2010). 
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7.  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). 

8. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (raport comun- 
Comisia pentru administraţie; PL.x 158/2010). 

9.  Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun- Comisia pentru administraţie; PL.x 
172/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără, preşedeintele 
comisiei. 

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

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
-  doamna Gheorghiţa Toma -  şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
-  domnul prof. dr. Radu Rey – preşedinte, Forumul Montan din 

România; 
-  domnul Dan Cârlan – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
-     domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
-   domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihai Păun – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul preşedinte prof. univ. dr. 
Valeriu Tabără. În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără  a 
supus votului ordinea de zi a comisiei care a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

De asemenea domnul preşedinte Valeriu Tabără a adus la cunoştinţa 
membrilor comisiei punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi anume: din analiza reglementărilor legale  în vigoare 
referitoarae la incompatibilităţile impuse prin lege deputaţilor şi senatorilor, 
rezultă că funcţia de preşedinte sau membru în cadrul Comitetului Naţional 
de Iniţiativă nu este incompatibilă cu exercitarea funcţiei de deputat, 
întrucât Camerele Agricole sunt organizaţii neguvernamentale, de utilitate 
publică, non profit, cu personalitate juridică, create în scopul de a 
reprezenta şi promova interesele socio- economice ale populaţiei care 
derulează activităţi în domeniile: agricultură şi producţie alimentară, 
dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăţiri funciare, 
cercetare ştiiinţifică de specialitate, fitosanitar, optimizarea exploataţiilor şi 
conservarea solurilor. 

Şedinţa a demarat cu dezbaterea raportului privind camerele agricole 
şi anume cu articolul 15 al capitolului IV – aparatul tehnic operaţional. 

 Alineatele luate în discuţie au fost 6 şi 7 iar Ministerul Finanţelor 
Publice a propus introducerea unui nou alineat 8.Membrii comisiei au votat 
pentru introducerea acestui alineat. 

Următorul articol amendat a fost articolul 19. Au fost acceptate 
propunerile Ministerului Finanţelor Publice la alineatul (2) litera g) . 

Un alt articol reformulat în urma discuţiilor cu reprezentanţii 
Ministerul Finanţelor Publice a fost articolul 21. 

A suferit modificări şi articolul 27 care în urma dezbaterilor din 
comisie are două alineate. 
 După  încheierea dezbaterilor  pe articole domnul preşedinte prof. 
univ. dr. Valeriu Tabără a supus votului legea Camerelor Agricole în 
ansamblu. Cu unanimitate de voturi legea a fost adoptată. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale „Herghelii de stat“ (raport; Pl.x. 563/ 
2008).În calitate sa dublă de iniţiator şi raportor domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen a prezentat comisiei situaţia gravă prin care trec cele 12 herghelii 
naţionale precum  şi cele 4 depozite de armăsari de montă publică, aceasta 
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activitate fiind improprie Regiei Naţionale a Pădurilor. În urma dezbaterilor 
s-a hotărât amânarea propunerii legislative pentru o şedinţă viitoare. 

Lucrările în comisie au continuat cu dezbaterea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, 
modificată prin Legea nr. 32/2007 (raport; Pl.x.303/2009). 

În privinţa acestei propuneri legislative au existat ample dezbateri, 
membrii  comisiei constatând că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
înscrierea majorării sau reducerii capitalului social în Registrul membrilor 
cooperatori sau în Registrul părţilor sociale nu are efectul unei publicări 
decât în masura în care operaţiunile respective sunt aduse la cunoştinţa 
terţilor. În urma dezbaterilor s-a hotărât amânarea propunerii legislative 
pentru o şedinţă viitoare. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind 
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  
(raport; Pl.x. 416/ 2009) dezbătută în şedinţa din 11 mai 2010 a fost de 
asemenea amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

Analiza propunerii legislative pentru prevenirea cruzimii faţă de 
animale şi protecţia acestora (raport; Pl.x. 590/ 2009) a fost amânată pentru 
o şedinţă ulterioară întrucât prevederile acestui act normativ implică 
responsabilităţi, distincte sau în parteneriat, ale administraţiei publice 
locale, de aceea se impune consultarea structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor  (raport; Pl.x. 
72/ 2010) a fost de asemenea amplu dezbătută în comisie. Iniţiativa 
legislativă propune obligativitatea sterilizării câinilor şi pisicilor pentru 
deţinătorii acestora fapt care ar aduce atingere dreptului de propietate 
asupra animalelor. Pronunţarea asupra oportunităţii promovării unei 
asemenea iniţiative legislative a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea 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). Domnul preşedinte prof. univ. dr. Valeriu 
Tabără a prezentat importanţa promovării acestei iniţiative din perspectiva  
deblocării situaţiei existente în teren în acest moment: din 1535 
circumscripţii sanitare veterinare care au fost iniţial concesionate, în 
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prezent există contracte de concesiune în derulare numai pentru 1252 
circumscripţii. În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis amânarea 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă viitoare. 

Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (raport comun- 
Comisia pentru administraţie; PL.x 158/2010) a fost următorul proiect 
dezbătut în şedinţa din 11 mai 2010.  

Proiectul modifică şi completează Legea apelor nr. 107/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare şi completează transpunerea 
Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind 
stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi Directiva 
Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2007/60/CE privind evaluarea 
şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 

De asemenea stabileşte zonele vulnerabile la inundaţii care vor fi 
restricţionate pentru amplasarea de construcţii şi desfăşurarea de activităţi 
economice având drept scop evitarea pierderilor economice şi financiare 
din cauza inundaţiilor prin realizarea hărţilor de risc şi de hazard şi a 
Planurilor de management al riscului la inundaţii se va asigura o protecţie 
adecvată a obiectivelor,  prin măsuri structurale şi non-structurale, din 
zonele expuse inundaţiilor. 

În urma dezbaterilor din cadrul comisiei s-a hotărât amânarea 
proiectului pentru o şedinţă viitoare. 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport 
comun- Comisia pentru administraţie; PL.x 172/2010) propune creşterea 
accesibilităţii persoanelor fizice la practicarea pescuitului sportiv sau de 
agrement, precum şi sprijinirea micilor întreprinzători din domeniu pentru a 
obţine licenţe de pescuit pe perioade mai lungi decât cele existente 
acum.Proiectul are în vedere şi  încurajarea pescuitului de consum propriu 
sau familial pentru pescarii care desfăşoară această activitate 
zilnic.Noutatea acestei iniţiative legislative este organizarea de pieţe locale 
ale produselor pescăreşti de către administraţia publică locală. 

În urma dezbaterilor din cadrul comisiei s-a hotărât amânarea 
proiectului pentru o şedinţă viitoare. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 mai  2010, începând 
cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:  

• Întâlnire cu delegaţia Băncii Mondiale. 
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 
 
Ca invitaţi au participat: 

- domnul Holger A. Kray – şeful delegaţiei; 
- Ruediger Heining 
- Brigitte Mehlmauer 
- Johan F. Doorman 
- Judith Moellers 
- Ulrich Koester 
- Doris Marquardt 
- Pierre Colleye 
- Gabriel Popa –  reprezentant Guvernul României 
- Dana Gafiţianu 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof.univ.dr. Valeriu  

Tabără. Temele abordate de membrii comisiei cu experţii Băncii Mondiale 
au fost următoarele: descentralizarea administraţiei agricole, constituirea 
camerelor agricole, politica agricolă comună. 
 Domnul Holger A. Kray – şeful delegaţie Băncii Mondiale în 
România a subliniat importanţa pe care experţii Băncii Mondiale o acordă 
în momentul de faţă a patru domenii din agricultură şi anume: strategia în 
agricultură, managementul operaţional, managementul resurselor umane şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură. Pe aceste teme, concluziile 
trebuie trase rapid pentru a fi consemnate în raportul ce trebuie finalizat în 
luna iunie a acestui an. Domnul Holger A. Kray a solicitat membrilor 
comisiei o întâlnire înainte de depunerea concluziilor acestui raport la 
Guvernul României. 
  S-a solicitat şi reprezentanţii Băncii Mondiale şi-au arătat 
disponibilitatea finanţării unui Proiect Naţional de Cadastu lucru extrem de 
important pentru dezvoltarea spaţiului rural românesc care are specificitatea 
sa şi de asemenea experţii Băncii Mondiale au fost de acord cu spijinirea 
implementării Legii Camerelor Agricole dacă aceste vor fi prezente la nivel 
regional şi local. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 mai  2010, începând 
cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:  

Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România(aviz pentru - Comisia 
pentru administraţie; PL.x 205/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitată a participat: 

      -   doamna chestor de poliţie Irina Alexe – secretar de stat, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis amânarea  
proiectului de Lege pentru o şedinţă viitoare. 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
Prof. univ. dr. Valeriu Tabără                                       Vasile MOCANU 
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