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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 
29 şi 30 iunie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind sistemele 
de agricultură practicate în România (raport; PL.x 246/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (raport; Pl.x 
251/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de 
panificaţie (raport; Pl.x 278/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind 
măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 
(aviz; PL.x 327/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural 



al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia 
privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la 
Bucureşti la 21 aprilie 1992 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 408/2011). 

Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 28 iunie 2011, au 
început la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind sistemele 
de agricultură practicate în România (raport; PL.x 246/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural 
al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia 
privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la 
Bucureşti la 21 aprilie 1992 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 408/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Constantin – director, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- doamna Irina Alexe – şef departament, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor; 
- domnul Adrian Chesaru – consilier, consilier, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

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

sistemele de agricultură practicate în România (PL.x 246/2011). 
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Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. În timpul 
dezbaterilor s-a propus respingerea Proiectului de Lege privind 
sistemele de agricultură practicate în România. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a 
cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la 
Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată 
la Bucureşti la 21 aprilie 1992 (PL.x 408/2011). 

În timpul dezbaterilor s-a propus aprobarea. Propunerea de 
aprobare a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 iunie 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (raport; Pl.x 
251/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de 
panificaţie (raport; Pl.x 278/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de 
stat în cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

După dezbaterea în plenul comisiei a celor două proiecte de 
lege, s-a hotărât, în unanimitate respingerea Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
(Pl.x 251/2011) şi a Propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie (Pl.x 
278/2011). 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 iunie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind 
măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 
(aviz; PL.x 327/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de 
stat în cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind 
măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 
(PL.x 327/2011). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că avizul comisiei este 
necesar la dezbaterile pe fond din Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

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