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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 mai 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 
şi 23 mai  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii 
de produse (raport; Pl.x 763/2010) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 807/2010). 

   Lucrările şedinţei din data de 21 mai 2012 au început la ora 
1600 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii 
de produse (raport; Pl.x 763/2010) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 807/2010). 



Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Rădulescu 
Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă 
Constantin, Alecu Valeriu, Avram Marian, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

 Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 
541/2011). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a explicat că modificările 
prevăzute în prezenta propunere legislativă au ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în scopul corectării 
neconcordanţelor şi a confuziilor generate de textul actualei 
reglementări în ceea ce priveşte dispoziţiile privitoare la „organizarea 
alegerilor pentru camerele agricole, la sistemul electiv, la atribuţiile şi 
finanţarea camerelor agricole, care fac inoperabile măsurile dispuse.  

Domnia sa a arătat că dezbaterile anterioare pe acest subiect au 
dus la îmbunătăţirea textului proiectului legislativ şi că urmează ca, în 
urma consultărilor pe care le-a avut cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale, şi celelalte articole care au fost propuse pentru modificare 
trebuie analizate şi amendate în aşa fel încât forma finală să răspundă 
cerinţelor.  

Au urmat dezbateri pe articole.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 mai 2012, 

începând cu ora 1500. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 
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Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Rădulescu 
Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă 
Constantin, Alecu Valeriu, Avram Marian, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei. 

Au continuat dezbaterile pe articole. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 mai 2012, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii 
de produse (raport; Pl.x 763/2010) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 807/2010). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei: Rădulescu 
Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă 
Constantin, Alecu Valeriu, Avram Marian, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei. 

Au continuat dezbaterile pe articole asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi 
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funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate articolele au fost votate 
în unanimitate. În ansamblu, Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a fost votat în unanimitate. 

Membrii comisiei au hotărât ca analiza asupra Propunerii 
legislative privind interzicerea cultivării organismelor modificate 
genetic şi etichetarea unor categorii de produse (Pl.x 763/2010) şi 
Propunerii legislative privind etichetarea produselor care conţin gluten 
(Pl.x 807/2010) să fie realizată într-o şedinţă viitoare a comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu     Vasile Mocanu  
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