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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  16, 17 şi 18 februarie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 
17 şi 18 februarie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
408/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 (raport; Pl.x 562/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003 (raport; PL.x 579/2009). 



7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (PL.x 537/2009). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 588/2009). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(raport; Pl.x 589/2009). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic 
(raport; Pl.x 612/2009). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 613/2009). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 616/2009). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic 
(raport; Pl.x 617/2009). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
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unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
(raport; PL.x 632/2009). 

16. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI 
– Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 678/2009).  

17. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; 
PL.x 682/2009). 

18. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(raport; PL.x. 683/2009). 

19. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (aviz; Pl.x 586/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 16 februarie 2009 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
408/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic 
(raport; Pl.x 612/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
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republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 (raport; Pl.x 562/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003 (raport; PL.x 579/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără,  preşedintele comisiei. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Marian Zlotea – preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Cezar Mircea Măgureanu – senator. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x 
408/2009). 

Domnul Marian Zlotea, preşedintele ANSVSA, a precizat că 
autoritatea veterinară centrală pune în aplicare la nivel naţional un 
sistem unic de identificare şi înregistrare a animalelor, care să facă 
posibilă trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de 
origine animală, în corelaţie directă cu sistemul de etichetare şi 
marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obţinute de la 
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aceştia. De la 1 ianuarie 2010 există obligaţia ca identificarea 
animalelor să se efectueze în format electronic, iar în acest sens este 
pregătită o ordonanţă de urgenţă, care va apărea în perioada imediat 
următoare. Domnia sa a făcut o seamă de precizări în legătură cu 
costurile operaţiunilor şi a declarat că derularea exporturilor de 
animale este pusă în pericol dacă nu se elimină neajunsurile 
semnalate până acum. 

Domnul deputat Marian Avram a afirmat că s-au cheltuit sume 
importante pentru a se crea o bază de date. Dacă în ferme 
problemele sunt clare, la nivelul crescătorilor individuali mai sunt 
multe chestiuni de clarificat. Sunt probleme pe care fermierii le pot 
rezolva dacă se vor asocia, şi un rol mare revine şi legislaţiei care 
reglementează aceste aspecte. Va trebui ca în viitoarea lege a 
camerelor agricole să se ţină cont de toate aspectele semnalate în 
activitatea crescătorilor de animale. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut conducerilor 
MADR şi ANSVSA să clarifice toate aspectele semnalate în 
activitatea practică şi să se exprime un punct de vedere ferm, în 
spiritul legislaţiei în vigoare.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a afirmat că va 
ţine cont de observaţiile făcute în timpul dezbaterilor şi va căuta să 
formuleze prevederi specifice pentru reglementarea situaţiei  în 
domeniul analizat în viitoarea lege a camerelor agricole, la care 
lucrează în acest moment. A cerut o situaţie cu costurile 
operaţiunilor  de identificare, pe fiecare specie în parte.  

S-a propus amânarea analizei pentru clarificarea unor 
probleme. Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-
au înregistrat 4 voturi împotriva amânării şi 23 de voturi pentru 
amânarea analizei. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind etichetarea produselor care conţin organisme 
modificate genetic (Pl.x 612/2009). 

Domnul Marian Zlotea, preşedinte al ANSVSA, a precizat că, 
din informaţiile deţinute, nici un alt stat membru al Uniunii 
Europene care, chiar dacă şi-a declarat deschis respingerea faţă de 
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alimentele modificate genetic, nu a impus măsuri naţionale de 
etichetare specifică. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a arătat că, 
la nivel comunitar, etichetarea produselor alimentare care conţin 
organisme modificate genetic este reglementată prin Regulamentul 
Parlamentul European şi al Consiliului European nr.1830/2003/CE 
privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic 
şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, 
produse din organisme modificate genetic. Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative.  

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

S-a trecut în continuare la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative „Legea Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi a 
Propunerii legislative privind Camerele pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală (Pl.x 337/2009). 

S-a hotărât ca analiza asupra celor două proiecte de lege să fie 
amânată, pentru finalizarea unui proiect care să preia prevederi din 
ambele propuneri legislative.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, 
modificată şi republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 
(Pl.x 483/2009). După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei, pentru armonizarea prevederilor din propunerea legislativă 
cu prevederile din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. Propunerea de amânare a fost 
aprobată. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl.x 562/2009). 

Propunerea legislativă a fost aprobată în forma adoptată de 
Senat.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003 (PL.x 579/2009). 
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Domnul deputat Mihai Banu a prezentat propunerea 
legislativă în calitate de raportor. 

Domnul Cezar Mircea Măgureanu, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive. Propunerea legislativă are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii creditului agricol pentru producţie 
nr.150/2003, cu modificările ulterioare, în sensul că de facilităţile 
prevăzute în acest act normativ vor beneficia şi cooperativele 
agricole înfiinţate potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, iar creditele 
acordate urmează să fie garantate şi de Fondul Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru IMM-uri.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a propus 
adoptarea iniţiativei legislative şi a făcut referire la importanţa 
asigurării creditării producţiei agricole.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 februarie 
2009 începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 613/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 616/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic 
(raport; Pl.x 617/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
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Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol (Pl.x 613/2009). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

S-a hotărât ca dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 616/2009) să fie amânată pentru 
şedinţa de săptămâna viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic 
(Pl.x 617/2009). 

Domnul deputat Ion Dumitru a prezentat expunerea de 
motive, subliniind că alineatele (2) şi (3) ale art.34 din Legea 
nr.46/2008 – Codul silvic încalcă dreptul de proprietate al 
moştenitorilor unui autor, drept garantat de Constituţia României. 

În legătură cu implicaţiile actualelor prevederi au luat 
cuvântul domnii deputaţi Ion Tabugan, Pavel Horj, Ion Dumitru care 
au susţinut adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale 
art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 februarie 
2009 începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
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celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 618/2009). 

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive.  

Domnia sa a menţionat că Legea nr.247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei reglementează la Titlul VI 
articolul 31 trecerea construcţiilor de pe terenurile forestiere, 
inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de 
cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări 
silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de 
execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedării, în 
proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate asupra terenurilor, fără o motivare obiectivă şi 
rezonabilă. 

Prin reglementarea sus menţionată sunt favorizaţi titularii 
proprietăţii private particulare faţă de titularii proprietăţii private de 
stat.  
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De altfel, Curtea Constituţională, prin Decizia 602/2008, 
admite excepţia de neconstituţionalitate privind prevederile art.31 
alin.(3), (4), (7), (8) şi (9) din Legea nr.1/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Având în vedere că alineatele (5) şi (6) ale art.31 fac trimitere 
la prevederile alineatelor (3) şi (4) admise ca neconstituţionale, 
trebuie abrogate din legea sus menţionată şi alineatele (5) şi (6). 

A urmat dezbateri. S-a hotărât amânarea analizei pentru 
şedinţa de săptămâna viitoare. S-a stabilit ca membrii subcomisiei 
pentru silvicultură să analizeze textele supuse spre abrogare, care 
privesc şi alte aspecte decât cele declarate ca fiind neconstituţionale, 
lăsând fără soluţie problema construcţiilor aflate pe terenurile care 
trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cărora li s-a 
reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului.  

 
 

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