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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26 şi 27 octombrie 2010 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26 şi 
27 octombrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport înlocuitor 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl. x 
480/2009). 

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 prevederilor 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 privind măsuri 
de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone 
publice (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL. x 
462/2010). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport înlocuitor; PL.x 300/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 26 octombrie 2010 au început la  
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport înlocuitor 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Pl. x 
480/2009). 

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 prevederilor 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 privind măsuri 
de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport înlocuitor; PL.x 300/2010).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl. x 480/2009). 
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Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că proiectul a fost 
retrimis la comisie pentru întocmirea unui raport înlocuitor. Au 
urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, raportul 
înlocuitor. 

S-a  trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru 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 (Pl. x 616/2009). 

Domnul deputat Marian Avram a arătat că în Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi s-a hotărât respingerea proiectului de lege, 
iar în Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, s-a hotărât întocmirea unui raport favorabil. A 
propus respingerea proiectului de lege.  

Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate de 
voturi.  

S-au înregistrat 24 de voturi pentru respingere şi 1 abţinere. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 

legislative privind măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării 
legumelor şi fructelor în România (Pl.x 66/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
propus respingerea proiectului de lege. Propunerea de respingere a 
fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (PL.x 300/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat 
că proiectul de lege a fost retrimis la comisie pentru raport înlocuitor 
şi a arătat că trebuia incluse unele amendamente. Amendamentele 
admise se regăsesc în raportul înlocuitor întocmit de comisie, care a 
fost aprobat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 octombrie 
2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone 
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publice (raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL. x 
462/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone 
publice (PL. x 462/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a prezentat propunerea 
legislativă şi a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 24 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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