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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua de 2 septembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 2 
septembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, 
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializării 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor 
de plante (raport; PL.x 255/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
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, Steriu 
Valeriu-Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin.   

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

A participat ca invitat domnul Adrian Rădulescu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, 
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializării 
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seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor 
de plante. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, preşedintele comisiei a 
precizat că dezbaterile trebuie să contureze forma finală a 
proiectului de lege pentru că acesta va fi un instrument de lucru la 
dispoziţia operatorilor economici, prestatori şi beneficiari de servicii 
persoane fizice sau juridice, înregistraţi pentru producerea, 
prelucrarea sau comercializarea seminţelor şi a materialului de 
înmulţire şi plantare.  

Prin asigurarea unor seminţe şi material de înmulţire şi 
plantare de calitate, cu o înaltă valoare biologică din soiuri şi hibrizi 
cât mai diversificaţi, se urmăreşte satisfacerea exigenţelor 
utilizatorilor şi consumatorilor în funcţie de specie şi destinaţia 
produselor de consum obţinute şi protejarea producătorilor agricoli 
înregistraţi şi autorizaţi pentru producerea, prelucrarea şi 
comercializarea seminţelor sau materialului de înmulţire şi plantare.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost votat în unanimitate.  

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