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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 noiembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 
11 noiembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

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; Pl.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 391/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 9 noiembrie 2010 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.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  (raport; Pl.x 329/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 
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Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele 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). 

După finalizarea dezbaterilor, domnul Stelian Fuia, preşedintele 
comisiei, a propus amânarea analizei, pentru săptămâna viitoare, pentru 
a se crea posibilitatea studierii tuturor amendamentelor formulate până 
acum.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 noiembrie 2010, 
începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 408/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

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

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x 408/2009). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut ca proiectul de 
lege să fie amânat, pentru că, în opinia domniei sale, întreaga Lege 
nr.72/2002 ar trebui revizuită şi adaptată la legislaţia europeană.  

S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 noiembrie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 391/2010). 
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Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

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

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru 
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 391/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a arătat că 
propunerea legislativă nu i se pare corectă, pentru că ar da cale liberă 
altor revendicări, multe dintre ele nejustificate.  

Domnul deputat Ion Dumitru a precizat că propunerea legislativă a 
mai fost în dezbaterea comisiei şi că atunci s-a convenit să se elaboreze 
o altă propunere legislativă, care să abordeze în alt mod problematica 
analizată. A propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 
1 abţinere.  

 
 

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