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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 şi 4 
noiembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea 
pieţei laptelui de vacă  (raport Pl.x 473/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 2 noiembrie 2010 au început la  ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea 
pieţei laptelui de vacă  (raport Pl.x 473/2009). 

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

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Tanczos Barna, secretar de stat în Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Dorel Benu – director general adjunct, Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 



 2

- doamna Adriana Chirea – director, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 
privind organizarea pieţei laptelui de vacă  (Pl.x 473/2009). 

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 noiembrie 2010, 

având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea 
pieţei laptelui de vacă  (raport; Pl.x 473/2009). 

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

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. 

Au continuat dezbaterile la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 
privind organizarea pieţei laptelui de vacă. 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a arătat că 
proiectul de lege ar trebui respins, având în vedere că nici Guvernul nu 
susţine adoptarea acestui proiect. 

Domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Marian Avram, Gheorghe 
Antochi au arătat că proiectul de lege trebuie respins.  

S-a supus la vot propunerea de respingere. Propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 25 de voturi pentru 
respingere şi 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 noiembrie 2010, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Analiza amendamentelor depuse pe adresa Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice la 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi 
caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PL.x 329/2010). 

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

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. 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că, 
săptămâna viitoare, comisia va analiza proiectul de lege şi că, pe baza 
discuţiilor purtate în data de 18 octombrie 2010  la întâlnirea cu 
reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de ovine şi caprine, să se clarifice 
poziţia pe care membrii comisiei să o adopte şi  în care se va hotărî cui 
să îi fie încredinţate operaţiunile de identificare şi înregistrare a suinelor, 
ovinelor şi caprinelor. 

Domnia sa a cerut ca la elaborarea  legislaţiei naţionale să se ţină 
cont de preluarea şi implementarea Regulamentului (CE) nr.21/2004 al 
Consiliului, cu respectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute în 
cadrul acestuia şi a precizat că nerespectarea de către România a 
obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene 
atrage sancţionarea ţării noastre de către Comisia Europeană, precum şi 
imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din 
România către celelalte state membre ale Uniunii Europene.   

 
 

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