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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 februarie 2012 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 
şi 23 februarie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea propunerii Grupului parlamentar al PD-L de 
numire în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a domnului 
deputat Adrian Rădulescu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (raport; Pl.x 517/2011).   

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea 
art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului  (raport; PL.x 671/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură (raport; PL.x 706/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; PL.x 737/2011). 



 2

Lucrările şedinţei din data de 21 februarie 2012 au început la 
ora 1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Prezentarea propunerii Grupului parlamentar al PD-L de 
numire în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a domnului 
deputat Adrian Rădulescu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (raport; Pl.x 517/2011).   

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Ţurcanu Florin. Domnul deputat Jolţa Nicolae l-a înlocuit pe 
domnul deputat Fuia Stelian, iar domnul deputat Bostan Emil l-a 
înlocuit pe domnul deputat Tărâţă Culiţă.  

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dragoş Duţă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
În deschiderea şedinţei domnul deputat Kelemen Atilla Bela 

Ladislau a prezentat adresele Grupului Parlamentar al PD-L către 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi către Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în 
care se menţionează că domnul deputat Adrian Rădulescu  a fost 
propus pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comisiei, în locul 
domnului deputat Stelian Fuia.  
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După prezentarea adreselor s-a supus votului propunerea ca 
domnul deputat Adrian Rădulescu să ocupe funcţia de preşedinte al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot 
împotrivă. 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a mulţumit tuturor celor 
prezenţi care şi-au exprimat votul şi a arătat că, pentru domnia sa, 
alegerea în funcţia de preşedinte al comisiei reprezintă o mare onoare 
şi, prin întreaga activitate pe care o va desfăşura, va căuta să se ridice 
la înălţimea aşteptărilor celor care l-au desemnat şi care l-au votat. Şi-a 
exprimat speranţa şi dorinţa ca, împreună cu membrii comisiei, să 
formeze în continuare o mare echipă unită, în măsură să găsească 
soluţiile pentru a face faţă acestei perioade cu multe încercări.  

Domnul deputat Ion Dumitru l-a felicitat pe domnul deputat 
Adrian Rădulescu pentru alegerea sa în funcţia de preşedinte al 
Comisiei pentru agricultură şi a cerut ca activitatea viitoare să se ridice 
la nivelul aşteptărilor.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură (Pl.x 517/2011).   

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
arătat că proiectul de lege a fost respins de Senat şi că Guvernul a dat 
un aviz negativ. 

Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în MADR, a precizat că 
Guvernul a emis un aviz negativ, având în vedere că normele 
comunitare pentru sistemele de ajutor pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune, instituite prin Regulamentul nr. 73/2009, 
prevăd că plăţile în cadrul schemelor de plăţi unice pe suprafaţă nu 
sunt condiţionate de desfăşurarea activităţii agricole pe terenurile în 
cauză, ci doar de respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.  
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Domnul deputat Mihai Banu a susţinut că nu se pot aduce 
condiţionări noi în procesul plăţilor directe şi a propus respingerea 
actului legislativ.  

S-a propus respingerea Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură. 

Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 16 voturi pentru respingere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 februarie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea 
art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului  (raport; PL.x 671/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură (raport; PL.x 706/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Ţurcanu Florin. Domnul deputat Jolţa Nicolae l-a înlocuit pe 
domnul deputat Fuia Stelian, iar domnul deputat Bostan Emil l-a 
înlocuit pe domnul deputat Tărâţă Culiţă.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
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 Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi 
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completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale 
şi aromatice, precum şi produsele stupului  (PL.x 671/2011). 

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că actul normativ este 
iniţiat de Guvern şi prin aceasta Serviciul de Notificări din cadrul 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – IBA Bucureşti, din subordinea MADR, se reorganizează 
ca serviciu în cadrul IBA Bucureşti, prin preluarea personalului de la 
MADR. Finanţarea se va face din venituri proprii ale IBA Bucureşti.  

A precizat că Senatul a adoptat Ordonanţa Guvernului nr. 
15/2011 în forma prezentată de Guvern şi a propus adoptarea actului 
normativ. 

S-a supus votului propunerea de aprobare a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru 
modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind 
plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului. 
Propunerea a fost votată cu majoritate (16 voturi pentru) în forma 
prezentată de Senat. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la 
finanţare în agricultură (PL.x 706/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare 
privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură întrucât, aşa 
cum se precizează în expunerea de motive, în actul normativ de bază 
au fost omise de la finanţare produsele piscicole şi de acvacultură.  

Domnul Tanczos Barna, secretar de stat în MADR, a precizat că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

S-a propus respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 16 voturi 
pentru respingere.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 februarie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; PL.x 737/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Stroian Toader, Tabără 
Valeriu, Ţurcanu Florin. Domnul deputat Jolţa Nicolae l-a înlocuit pe 
domnul deputat Fuia Stelian, iar domnul deputat Bostan Emil l-a 
înlocuit pe domnul deputat Tărâţă Culiţă.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
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 Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (PL.x 737/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că acesta a fost adoptat tacit de 
către Senat, iar Guvernul nu susţine adoptarea, întrucât „termenul de 
valabilitate la alimente este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 
21/1992, Legea nr. 12/1990, Hotărârea Guvernului nr. 831/2004”. 

Domnia sa a susţinut că, aşa cum se prezintă lucrurile în acest 
moment, s-ar crea o suprareglementare şi a propus respingerea 
proiectului de lege. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 16 voturi pentru respingere şi 1 vot împotrivă.  
 

   

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Dr. Kelemen Atilla Bella Ladislau   Marian Avram  
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