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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 22  şi  23 septembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22 
şi 23 septembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (retrimitere pentru  raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 227/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli (retrimitere pentru  raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 330/2010). 

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

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
265/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (raport; PL.x 
329/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea 
unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 460/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea 
unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a 
măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de 
simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 (aviz; PL.x 452/2010). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat 
de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 (aviz; PL.x 450/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 22 septembrie 2010 au început 
la ora 900 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
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produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea 
unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 460/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (retrimitere pentru  raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 227/2010).  

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli (retrimitere pentru  raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 330/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 
265/2010) 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului 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 (raport; PL.x 
329/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

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

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
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Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-
Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 
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, Ministerul 

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

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice;  
- domnul Corneliu Ceica – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- domnul Kocsis Andrei – director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;  
- domnul Nagy Peter – director tehnic, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Daniel Matievschi – sef serviciu, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Irina Creangă – consilier afaceri europene, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Georgescu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gabriel Maloş – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Irina Avram – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
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- doamna Oana Iacob – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Gheorghiţă Toma – şef serviciu, Ministerul 
Finanţelor Publice; 

- domnul Ioan Marian – director, Agenţia Domeniilor Statului;  
- doamna Florina Dinicuţu – director, Agenţia Domeniilor 

Statului;  
- domnul Mihai Vişan – director general, ROMALIMENTA;  
- domnul Aurel Popescu – preşedinte, ROMPAN;  
- domnul Ovidiu Gheorghe – director general, Patronatul 

Naţional al Viei şi Vinului; 
- domnul Gheorghe Dioane – vicepreşedinte, Federaţia 

„ROMOVIS”; 
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federaţia 

„ROMOVIS”; 
- domnul Nicolae Cioranu – vicepreşedinte, Federaţia 

„ROMOVIS”; 
- doamna Cătălina Lupaşcu – vicepreşedinte, Consiliul 

Judeţean Botoşani; 
- domnul Bogdan Dumitrache – secretar general, Agenţia 

pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă 
spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (PL.x 
364/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
cerut amânarea proiectului de lege pentru a se crea posibilitatea 
analizării atente a amendamentelor formulate până la această dată. 

Domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în MFP, a arătat că 
Guvernul este de acord cu amânarea dezbaterii şi cu termenul stabilit 
pentru analiza amendamentelor.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
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Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrative-teritoriale (Pl.x 460/2010). 

Domnul deputat Pavel Horj, iniţiator al proiectului de lege, a 
susţinut adoptarea acestuia şi a prezentat argumentele care l-au 
condus la elaborarea acestei propuneri. 

Au urmat dezbateri. 
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterii pe  

articole s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit. Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (PL.x 227/2010) şi Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli (PL.x 330/2010). 

Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în MADR, a prezentat 
poziţia Guvernului, care doreşte aprobarea textului ordonanţei de 
urgenţă pentru că, întrucât aceasta îşi face efectele, au fost 
declanşate operaţiunile necesare ducerii ei la îndeplinire.  

Domnul deputat Marian Avram a susţinut ideea aprobării 
textului ordonanţei Guvernului, cu amendamente, şi respingerii 
iniţiativei parlamentare, din care au fost preluate unele idei. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a afirmat că în 
acest moment nu există nicio licitaţie organizată şi nu este de acord 
cu respingerea propunerii legislative, care a fost dezbătută şi 
analizată de patru ori în comisie.  

Domnia sa a susţinut că nu trebuie încurajate ambiţiile dintr-o 
parte sau alta, iar ordonanţele de urgenţă să fie promovate doar în 
cazuri speciale. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că iniţiativa 
parlamentară este de acum un an, intenţia celor care au lucrat la 
propunerea legislativă a fost corectă şi nu este drept ca Guvernul să 
vină cu o altă variantă acum. 
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Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut ca Guvernul să nu 
pună în dificultate grupul de iniţiatori ai propunerii legislative şi să 
nu mai genereze astfel de situaţii.  

Domnul deputat Ion Dumitru a cerut ca în proiectul de lege 
care va fi aprobat de comisie să se preia şi elementele pozitive din 
propunerea legislativă, chiar dacă aceasta va fi respinsă. 

Domnul Aurel Popescu, preşedinte ROMPAN, a arătat că are 
cunoştinţă de unele practici anormale, în teritoriu, unde anumite 
firme care au câştigat licitaţii în cadrul programului „cornul şi 
laptele”, au înlocuit aceste produse cu biscuiţi, napolitane, brânză 
topită şi a cerut să se facă ceva pentru stoparea unor astfel de 
practici.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
Toate articolele au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 20 

de voturi pentru Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli (PL.x 330/2010, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere. În 
ansamblu s-au înregistrat 20 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

Proiectul de Lege privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (Pl.x 227/2010) 
a fost respins. 

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 cerut o 
amânare, pentru două săptămâni a analizei, pentru că a apărut o 
solicitate din partea Consiliului Concurenţei, care are unele 
observaţii la textul proiectului. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut ca în acest interval 
să culegem toate propunerile celor implicaţi.  

A cerut o conlucrare cu toţi cei interesaţi, pentru că, până acum 
Legea nr.321/2009, nu pare să-şi fi făcut efectul. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că s-a 
ajuns la primul text al Legii, care trebuie să-şi producă efectele. 
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Reţelele de supermarketuri fac presiuni asupra producătorilor. În 
forma în care este această lege ar trebui să producă efecte,  iar 
amendamentele propuse au fost foarte atent analizate.  

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a arătat că a venit cu o 
seamă de amendamente, pe care le-a discutat cu reprezentanţii 
producătorilor, care trebuie sprijiniţi. S-a declarat surprins că 
reprezentanţii Consiliului Concurenţei nu au venit cu observaţii până 
acum.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că există un 
comportament specific al marilor retaileri, nu doar în România, şi şi-
a susţinut afirmaţiile cu concluziile Comisiei Europene, care a 
analizat acest aspect.  

Şi în România se produc mari abuzuri de către lanţurile de 
supermarketuri, iar acestea trebuie stopate printr-o legislaţie 
adecvată.  

Domnul Ovidiu Gheorghe, director în PNVV, a arătat că este 
de acord cu ideile prezentate în cadrul dezbaterilor şi crede că 
principalul rol al Camerei Deputaţilor este să elaboreze legislaţia 
necesară, chiar dacă dă de lucru Consiliului Concurenţei. Consideră 
că elementul de bază, care trebuie combătut, este abuzul de putere 
dominantă, specific marilor lanţuri de magazine.  

Domnul Tanczos Barna a prezentat poziţia Guvernului, care nu 
susţine iniţiativa legislativă.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele, cu 
excepţia art.2, au fost votate în unanimitate. Art.2., pct.16 a fost 
votat cu majoritate. S-au înregistrat 24 de voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x 
265/2010) 

În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost votată în unanimitate.  
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Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterea şi analiza 
Proiectului 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) şi ale Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl.x 121/2010) să fie 
amânate. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 septembrie 
2010, începând cu ora 9,00, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea 
unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a 
măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de 
simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 (aviz; PL.x 452/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 
privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea 
Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 28 decembrie 2007 (aviz; PL.x 450/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia 
Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-
Andrei, Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 
A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 
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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 proiectelor de lege aflate pe 
ordinea de zi. 

Au fost avizate favorabil Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea 
unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a 
măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de 
simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 (PL.x 452/2010) şi Proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat 
de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 (PL.x 450/2010). 

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