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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 şi 10 
noiembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la 
plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar 
nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile 
necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi 
cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau 
regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei 
grele (raport comun cu Comisia pentru industrii; PL.x 570/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport; PL.x 569/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport asupra cererii de 
reexaminare; PL.x 637/2010/2011).   
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4. Dezbaterea Propunerii de Regulament privind definirea, 
denumirea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice 
ale produselor vitivinicole (COM(2011)530; E 47/2011-s). 

5. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1760/2000 în ceea ce priveşte identificarea electronică a bovinelor şi 
eliminarea dispoziţiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat (COM(2011)525 – E98/2011-s). 

6. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea 
lit. b) a alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 848/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul 
funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 262/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun înlocuitor cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Plx. 72/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 9 noiembrie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport; PL.x 569/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport asupra cererii de 
reexaminare; PL.x 637/2010/2011). 

3. Dezbaterea Propunerii de Regulament privind definirea, 
denumirea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice 
ale produselor vitivinicole (COM(2011)530; E 47/2011-s). 

4. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
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1760/2000 în ceea ce priveşte identificarea electronică a bovinelor şi 
eliminarea dispoziţiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat (COM(2011)525 – E98/2011-s). 

5. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru modificarea 
lit. b) a alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Pl.x 848/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun înlocuitor cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; Plx. 72/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la 
plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar 
nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile 
necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi 
cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau 
regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei 
grele (raport comun cu Comisia pentru industrii; PL.x 570/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Silviu Jalbă -  consilier juridic, Regia Autonomă pentru 

Activităţi Nucleare. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind 
modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (PL.x 569/2011). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus abrogarea acestuia.  
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Domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat în MADR, a arătat 
că Guvernul a urmărit corelarea prevederilor actuale cu schimbările 
intervenite ca urmare a eliminării subvenţiilor datorate abrogării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 21 decembrie 2006 
pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului. 

Au urmat dezbateri. 
După dezbateri s-a propus aprobarea Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind 
modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 637/2010/2011). 

După desfăşurarea dezbaterilor s-a propus aprobarea cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi întocmirea unui nou 
raport. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea Propunerii de Regulament privind 
definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor 
geografice ale produselor vitivinicole (COM(2011)530; E 47/2011-s). 

În urma analizei, membrii comisiei au considerat că principiul 
subsidiarităţii, instituit prin Tratatul de la Lisabona, este respectat 
deoarece legislaţia românească în domeniu nu este mai restrictivă decât 
reglementările europene în vigoare. Acest principiu este strâns legat de 
principiile proporţionalităţii şi necesităţii, conform cărora nici o acţiune 
întreprinsă prin intermediul prezentei propuneri de Regulament nu 
depăşeşte nivelul necesar realizării obiectivelor propuse prin Tratat.  

 De asemenea, în ceea ce priveşte Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce priveşte identificarea 
electronică a bovinelor şi eliminarea dispoziţiilor privind etichetarea 
facultativă a cărnii de vită şi mânzat (COM(2011)525 – E98/2011-s), 
membrii comisiei au susţinut că proiectul de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce priveşte eliminarea 
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articolelor referitoare la etichetarea facultativă a cărnii de vită şi mânzat 
şi stabilirea de către Comisie a unor definiţii clare pentru carnea tocată 
de vită şi mânzat lucru sau pentru cea tranşată. În ceea ce priveşte 
respectarea principiului subsidiarităţii de către propunerea de 
regulament, având în vedere că aceasta lasă la latitudinea statelor 
membre opţiunea identificării electronice a bovinelor, membrii comisiei 
pentru agricultură au considerat că aceasta nu s-ar respecta, întrucât 
unele state membre vor adopta identificarea electronică, iar altele nu, 
fapt ce va îngreuna schimburile intracomunitare.  

 Au urmat dezbateri asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea lit. b) a alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 848/2010). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut amânarea dezbaterii cu 
două săptămâni. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Plx. 72/2011). 

După finalizarea dezbaterii s-a propus întocmirea unui raport 
comun înlocuitor.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind 
exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea 
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de 
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către 
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate 
producerea apei grele (PL.x 570/2011). 

Domnul Silviu Jalbă, consilier juridic la RAAN, a arătat că una din 
necesităţile proiectului de act normativ a apărut ca urmare a faptului că 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, respectiv Inspectoratele Teritoriale de 
Regim Silvic nu eliberează avizele decât după efectuarea de către Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare a plăţii taxelor aferente scoaterii 
din circuitul agricol/forestier. În acest caz, MADR şi MMP tratează 
situaţia lucrărilor de interes public naţional, cum este lucrarea 
„Extindere şi supraînălţare depozit zgură şi cenuşă la ROMAG-TERMO. 
Etapa a II-a”, ca pe orice alte lucrări, iar în cazul pădurilor, numai prin 
prisma codului silvic şi a legislaţiei silvice. 
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Astfel, prin promovarea prezentului act normativ se intenţionează a 
se supune aprobării Guvernului exceptarea de la plata taxelor şi a altor 
sume prevăzute de lege pentru scoaterea terenurilor din circuitul 
agricol/forestier, prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991, de 
codul silvic, pentru terenurile necesare executării lucrării de interes 
naţional  „Extindere şi supraînălţare depozit zgură şi cenuşă la ROMAG-
TERMO. Etapa a II-a”. 

Având în vedere că taxele se decontează din sume provenite de la 
bugetul de stat, exceptarea de la plată se constituie într-o diminuare a 
cheltuielilor bugetare.   

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că nu este de acord cu 
scutirea de taxe, ceea ce ar însemna o pierdere pentru bugetul de stat.  

Domnul deputat Ion Tabugan a arătat că taxele ar trebui plătite 
pentru refacerea terenului. nu vede pentru ce acest caz ar trebui exceptat. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la 
plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar 
nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile 
necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi 
cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau 
regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei 
grele (raport comun cu Comisia pentru industrii; PL.x 570/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul 
funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 262/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul 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.67/2011 privind 
exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea 
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fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de 
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către 
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate 
producerea apei grele (PL.x 570/2011). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a menţionat că a făcut o 
interpelare parlamentară pe această temă şi că este total nemulţumit 
pentru că importante suprafeţe sunt scoase din circuit. A arătat că i se 
pare imoral ca unei unităţi puternice să i se permită să nu plătească taxe. 
Cere respingerea proiectului de lege. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 
privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl.x 262/2011). 

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

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