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lucrărilor Comisiei din zilele de 29 şi 30 noiembrie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29 şi 30 
noiembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 543/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării” 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a proiectului de 
Lege privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal 
(raport înlocuitor; PL.x 541/2010/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea 
şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de 
panificaţie şi a produselor făinoase (raport; Pl.x 621/2011). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind 
reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor (aviz; 
PL.x 583/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 29 noiembrie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 543/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării” 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra proiectului 
de Lege privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul 
vegetal (raport înlocuitor; PL.x 541/2010/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, 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, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Balla Tullia Imola – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;  
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- doamna Didina Ioan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Alina Chirfot – consilier, 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 privind 
transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-
Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în 
proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Turda, judeţul Cluj (PL.x 543/2011). 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că terenul aflat în discuţie 
este unul slab productiv, care nu prezintă un interes deosebit.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a susţinut că, aprobând acest 
transfer, se încalcă un principiu stabilit în comisie. Nu este posibil să se 
dea teren pentru investiţii fără a se da, la schimb, un alt teren pe care să 
se poată desfăşura activităţi de cercetare.  

Domnul deputat Mircia Giurgiu a afirmat că în calitatea pe care o 
are, de deputat de Cluj, cunoaşte bine situaţia şi a susţinut că terenul pus 
la dispoziţie pentru această investiţie este unul slab productiv, fără 
valoare economică evidentă, aşa încât vor fi mai importante câştigurile 
din activităţile ulterioare, de turism, decât cele obţinute în prezent.  

S-a propus aprobarea Proiectului de Lege privind transmiterea unui 
teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritatea voturilor exprimate. S-au 
înregistrat 25 voturi pentru şi 2 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta Dunării” (PL.x 156/2011). 

Domnul deputat Marius Octavian Popa, deputat în judeţul Tulcea, 
a prezentat un amendament care se referă la structura Consiliului 
Consultativ de Administrare al Rezervaţiei  Biosferei Delta  Dunării şi a 
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afirmat că nu i se pare corect ca deciziile să fie luate fără a-i consulta şi 
pe reprezentanţii autorităţii locale şi pe conducătorii de unităţi 
economice din zonă. 

S-a supus la vot amendamentul propus. Membrii comisiei au 
hotărât respingerea amendamentului formulat şi au sugerat ca acesta să 
fie susţinut în plenul Camera Deputaţilor. 

S-a supus votului Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri 
destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”. 

Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 25 de 
voturi pentru şi 2 abţineri.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de 
reexaminare a proiectului de Lege privind acordarea formelor de 
ajutoare restante în sectorul vegetal (PL.x 541/2010/2011). 

Domnul deputat Stelian Fuia a menţionat că este depus un 
amendament, prin care se solicită atribuirea sumelor restante din bugetul 
pentru anul 2012. 

Supus votului, amendamentul a fost aprobat cu majoritate. S-au 
înregistrat 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

În ansamblu, proiectul de Lege privind acordarea formelor de 
ajutoare restante în sectorul vegetal a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea 
şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de 
panificaţie şi a produselor făinoase (raport; Pl.x 621/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind 
reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor (aviz; 
PL.x 583/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
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Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a hotărât ca dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a 
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase să fie amânată pentru 
ca Guvernul să formuleze un nou punct de vedere. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a solicitat un aviz pozitiv pentru  Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
Consumului, a Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei, 
circulaţiei şi comercializării alimentelor. 

Propunerea de aviz pozitiv a fost aprobată în unanimitate.  
 

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