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SINTEZA  
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 20 
aprilie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind absorbţia fondurilor europene şi a 
situaţiei privind ANIF şi SNIF. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.31 din Legea 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; PL.x 
146/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 19 aprilie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei privind absorbţia fondurilor europene şi a 
situaţiei privind ANIF şi SNIF. 



2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş 
Vasile Stefan, 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, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu 
Mugurel, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   
Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 

în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 

Fuia, preşedintele comisiei. 
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că 

întâlnirea prevăzută la primul punct al ordinii de zi a fost amânată din 
cauza programului ministrului agriculturii, care participă împreună cu 
alţi membri ai Guvernului la o serie de activităţi în judeţul Teleorman.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia (PL.x 637/2010). 

În legătură cu analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, domnul 
deputat Stelian Fuia a cerut amânarea acesteia, pentru săptămâna 
viitoare, pentru ca Guvernul să precizeze, în scris, modalitatea în care 
se vor rezolva problemele legate de preluarea, de către MADR, a 
patrimoniului Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 aprilie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 



1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.31 din Legea 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; PL.x 
146/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş 
Vasile Stefan, 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, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu 
Mugurel, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  
Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat 

în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.31 din Legea 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 146/2011). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. S-a stabilit ca 
analiza să fie continuată într-o şedinţă viitoare.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   
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