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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 
şi 21 iunie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de 
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului 
funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării depozitelor de 
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către 
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate 
producerea apei grele  (raport comun înlocuitor cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 570/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 101/2012). 

3. 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 înlocuitor; PL.x 
329/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul 
public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, 
în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii 
„Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 245/2012). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi  preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
244/2012). 

Lucrările şedinţei din data de 19 iunie 2012 au început la ora 1400 
şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de 
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului 
funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării depozitelor de 
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către 
societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate 
producerea apei grele  (raport comun înlocuitor cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 570/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 101/2012). 

3. 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 
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modificarea şi completarea unor acte normative (raport înlocuitor; PL.x 
329/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Alecu 
Valeriu, Avram Marian, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Mocanu 
Vasile, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan 
Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Tărâţă 
Culiţă. 

 Au absentat domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, aflat 
în concediul medical şi domnul deputat Gheorghe Coroamă.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Stelian Caramitru – secretar general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Iulia Cohen – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Peter Tamas Nagy– director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.dr.G.K. 
Constantinescu”; 

- domnul Silviu Jalbă – consilier juridic, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri; 

- doamna Maria Petrescu – consilier superior, Ministerul 
Finanţelor Publice. 

  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind 
exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de 
Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic, pentru terenurile necesare realizării extinderii şi supraînălţării 
depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare 
desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect 
principal de activitate producerea apei grele  (PL.x 570/2011). 
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În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru  
şedinţa de săptămâna viitoare. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 iunie 2012, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 

unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul 
Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 101/2012). 

2. 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 înlocuitor; PL.x 
329/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul 
public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, 
în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii 
„Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 245/2012). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi  preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
244/2012). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Avram Marian, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. 

 4



 Au absentat, motivat, domnii deputaţi Adrian Rădulescu, 
Constantin Chirilă, Tinel Gheorghe, aflaţi în delegaţie externă, domnul 
deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, aflat în concediul medical şi 
domnul deputat Gheorghe Coroamă.  

Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marian 
Ghiveciu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al 
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Fundulea, judeţul Călăraşi (PL.x 101/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că propunerea legislativă are 
ca obiect transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul 
privat al oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Fundulea, în vederea 
constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate. 

Au urmat dezbateri. S-a hotărât ca analiza să fie continuată într-o 
şedinţă viitoare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 iunie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 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 înlocuitor; PL.x 
329/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul 
public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” - Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, 
în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii 
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„Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 245/2012). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi  preparatelor stupefiante şi psihotrope (aviz; PL.x 
244/2012). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Avram Marian, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, 
Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj 
Pavel, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără 
Valeriu, Tărâţă Culiţă. 

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Adrian Rădulescu, 
Constantin Chirilă, Tinel Gheorghe, aflaţi în delegaţie externă, domnul 
deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, aflat în concediul medical şi 
domnul deputat Gheorghe Coroamă.  

Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marian 
Ghiveciu, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la 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). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a arătat că în perioada trecută de la ultima 
analiză făcută în comisie au fost formulate o seamă de amendamente, 
care trebuie atent analizate, pentru ca forma finală a raportului să 
răspundă tuturor cerinţelor legate de identificarea şi înregistrare 
suinelor, ovinelor şi caprinelor.  

Au continuat dezbaterile pe articole.  

 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,   

Marian Ghiveciu      Vasile Mocanu  
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