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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de  2, 3 şi 4 februarie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 şi 4 
februarie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x. 311/2009). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin 
Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x. 303/2009). 

3. 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). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de 
vacă (raport; PL.x. 538/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport; PL.x. 537/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prelungirea 
termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.139/2007 de 
modificare şi completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
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solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport; Pl.x. 596/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar 
de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport; 
PL.x.591/ 2009). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru înfiinţarea 
Obştilor Agricole (raport; Pl.x. 650/ 2009). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; PL.x. 632/2009). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară (raport; PL.x. 624/2009). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Anexei la legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (Retrimitere 
pentru raport suplimentar; Plx. 671/2006).  

12. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de 
mărfuri (avizare; PLx. 494/2009).  

13. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (avizare; PLx. 549/2009).  

14. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru abrogarea 
Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 
privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 
ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu 
modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr.391/2006 pentru 



 3

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în 
Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 (avizare; PLx. 
652/2009).  

15. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope (avizare; 
PLx. 663/2009). 
  16. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  (avizare; PLx. 
704/2009).  

17. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind întărirea 
disciplinei contractuale între comercianţi şi furnizori  (avizare; PLx. 
717/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 2 februarie 2009  au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x. 311/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin 
Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x. 303/2009). 

3. 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). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de 
vacă (raport; PL.x. 538/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport; PL.x. 537/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru prelungirea 
termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.139/2007 de 
modificare şi completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
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solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport; Pl.x. 596/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru 
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Apostol – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Trifu – consilier juridic, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Zlotea – preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – prim-vicepreşedinte, Colegiul 

Medicilor Veterinari din România. 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
- doamna Monica Indruşeschi –consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Mihai Gogancea – vicepreşedinte, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală; 
- domnul Sorin Florea – comisar general, Garda Financiară; 
- doamna Veronica Toncea – preşedinte, Fondul de Garantare a 

Creditului Rural – FGCR; 
- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- domnul Marian Ioan – director, Agenţia Domeniilor Statului. 
După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la analiza şi dezbaterea 

proiectelor programate.  
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Domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu a cerut  ca pentru 
ordinea de zi a şedinţei comisiei de săptămâna viitoare să fie avute în 
vedere şi propunerile legislative referitoare la camerele agricole. A 
solicitat ca amendamentele care vor fi formulate să fie prezentate la 
biroul comisiei pentru a fi analizate.  

Domnul Deputat Marian Avram a propus membrilor comisiei ca 
în perioada următoare să se lucreze pe variantele existente cu propuneri 
pentru organizarea camerelor agricole, pentru a creiona o variantă clară 
care să fie elaborată de comisie.  

Domnia sa a afirmat că există deschiderea necesară, inclusiv la 
nivelul Guvernului pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de 
camerele agricole. 

Domnii deputaţi Constantin Chirilă şi Mihai Banu au fost de acord 
cu propunerile făcute şi au propus constituirea unei echipe care să pună 
de acord toate propunerile şi să finalizeze un proiect de lege care să fie 
dezbătut în comisie.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut finalizarea raportului 
comisiei de anchetă cu privire la activitatea din domeniul irigaţiilor. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru abrogarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(Pl.x. 311/2009). 

S-a hotărât, în unanimitate, ca analiza să fie reluată într-o şedinţă 
viitoare.  

S-a trecut la dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin 
Legea nr.32/2007 (Pl.x. 303/2009). 

Comisia a hotărât amânarea analizei pentru ca amendamentele 
formulate să fie corelate cu celelalte prevederi din propunerea 
legislativă. 

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). 
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Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a precizat că 
ministerul nu este de acord cu transferarea departamentului cotelor de 
lapte către ANARZ. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că este o problemă de 
organizare şi a fost de acord ca departamentul cotelor de lapte să nu fie 
transferat.  

S-a propus amânarea analizei pentru clarificarea şi a altor aspecte 
legate de implicaţiile pe care le-ar avea modificările propuse. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 2 
voturi împotrivă şi 1 abţinere.   

S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de 
vacă (PL.x. 538/2009). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a cerut 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei 
laptelui de vacă. 

S-a propus abrogarea. Propunerea de abrogare a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (PL.x. 537/2009). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege subliniind că acesta este corect prezentat şi 
este foarte necesar,  pentru că sunt peste 3 milioane de hectare de teren 
degradate care trebuie redate circuitului agricol, acesta pretându-se cel 
mai bine la împădurire.  

Domnul deputat Pavel Horj a propus amânarea pentru că are 
formulat un amendament referitor la contribuţia pe care fondul de 
mediu să o aibă la redarea în circuit a terenurilor degradate. A cerut ca 
la viitoarea analiză să fie invitat şi un reprezentant al fondului de mediu.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că, din punct de vedere 
procedural, s-a intrat în dezbaterea actului normativ şi nu este de acord 
cu amânarea dezbaterii.  

S-a supus aprobării propunerea de amânare. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 10 voturi împotriva amânării. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea 
nr.139/2007 de modificare şi completare a Legii nr.1/2000 pentru 
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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. 596/2009). 

Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut retragerea propunerii 
legislative. Comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea propunerii 
legislative. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 februarie 2010, 
începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar 
de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport; 
PL.x.591/ 2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru înfiinţarea 
Obştilor Agricole (raport; Pl.x. 650/ 2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; PL.x. 632/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară (raport; PL.x. 624/2009). 

5 . Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Anexei la legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (Retrimitere 
pentru raport suplimentar; Plx. 671/2006).  

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară (raport; PL.x. 624/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Anexei la legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (Retrimitere 
pentru raport suplimentar; Plx. 671/2006).  
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Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru 
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului 
temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu 
seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL.x.591/ 2009). 

În timpul dezbaterilor s-a solicitat amânarea dezbaterii. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii 
legislative pentru înfiinţarea Obştilor Agricole (  Pl.x. 650/ 2009). 

Domnul deputat Victor-Raul Soreanu-Surdu, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege. După finalizarea dezbaterilor s-a 
propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x. 632/2009). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

Domnul Adrian Didă, vicepreşedinte al ADS a declarat că 
instituţia pe care o reprezintă susţine proiectul de lege.  
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat un punct de vedere al 
Guvernului, în scris. S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a 
fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (PL.x. 624/2009) şi Propunerii 
legislative pentru modificarea Anexei la legea nr.11/2005 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară (Plx. 671/2006).  

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca, având în vedere 
obiectul de reglementare, cele 2 proiecte să se discute împreună. A 
precizat că au fost clarificate şi listele cu unităţile care fac obiectul 
reglementării.  

S-a propus ca Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în 
care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (PL.x. 
624/2009) să fie aprobat cu amendamentele formulate în comisie, iar  
Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la legea nr.11/2005 
privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară (Plx. 671/2006) să fie respinsă.  

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară a fost aprobat cu 
majoritate de voturi. S-a înregistrat 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 februarie 2010, 
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.93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de 
mărfuri (avizare; PLx. 494/2009).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (avizare; PLx. 549/2009).  

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru abrogarea 
Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 
privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 
ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001privind 
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aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu 
modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr.391/2006 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în 
Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 (avizare; PLx. 
652/2009).  

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope (avizare; PLx. 
663/2009). 
  5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  (avizare; PLx. 
704/2009).  

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind întărirea 
disciplinei contractuale între comercianţi şi furnizori  (avizare; PLx. 
717/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, 
Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru 
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

 Au fost avizate favorabil Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de 
mărfuri (PLx. 494/2009) şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr.85/2003 (PLx. 549/2009), iar Propunerea 
legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în 
Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea 
OUG nr.155/2001privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 
13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, şi 
modificată prin Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 
din 02 noiembrie 2006 (PLx. 652/2009), Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope (PLx. 
663/2009), Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal  (PLx. 704/2009) şi Propunerea 
legislativă privind întărirea disciplinei contractuale între comercianţi şi 
furnizori  (PLx. 717/2009) au primit aviz negativ.  

 
  

 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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