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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 şi 14 
iunie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport înlocuitor; PL.x 
541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport înlocuitor; PL.x 44/2012) 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
(raport înlocuitor; PL.x 7/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport înlocuitor; 
PL.x 701/2011). 



5. 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). 

6. 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). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 
art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
145/2012). 

8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 (aviz; 
Pl.x 151/2012). 

Lucrările şedinţei din data de 13 iunie 2012 au început la ora 1400 
şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport înlocuitor; PL.x 
541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport înlocuitor; 
PL.x 701/2011). 

3. 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 
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producerea apei grele  (raport comun înlocuitor cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 570/2011). 

4. 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). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 
art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
145/2012). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Pinţur - vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

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

modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 
541/2011). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a precizată că în legătură cu 
proiectul de lege menţionat au fost făcute unele amendamente, care 
trebuie analizate de membrii comisiei pentru a hotărî în legătură cu 
forma finală a raportului pe care Comisia de agricultură o va prezenta 
plenului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a insistat pentru păstrarea formei 
actuale a raportului întocmit de comisie şi a susţinut că, având la bază 
prevederile actuale, fiecare judeţ în parte poate organiza camerele 
agricole ţinând cont de specificul său. 

Domnul deputat Petre Petrescu a arătat că are câteva propuneri de 
amendamente, rezultate în urma consultărilor pe care le-a avut cu 
reprezentanţii fermierilor din judeţul Dolj. Aceste amendamente se 
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referă la art. 9 şi 11 şi, în urma dezbaterilor, amendamentele au fost 
aprobate.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut că trebuie avut în 
vedere că viitoarele camere agricole să constituie un sistem deschis, în 
care asociaţiile de fermieri să fie reprezentate. A cerut să fie atent 
analizate problema preluării  personalului din actualele camere 
agricole, pentru că în acest moment trebuie clarificată problematica 
legată de consultanţa agricolă.  

În finalul şedinţei s-a supus aprobării proiectul de raport privind 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală. 

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (PL.x 
701/2011). 

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea pentru o 

şedinţă viitoare a  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), a 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) şi a Proiectului de 
Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal (PL.x 145/2012). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 iunie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport înlocuitor; PL.x 44/2012) 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
(raport înlocuitor; PL.x 7/2012). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 (aviz; 
Pl.x 151/2012). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Pinţur - vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
- domnul Peter Tamas Nagy– director general, Agenţia Naţională 

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

- doamna Anca Cotrobescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2011 pentru 
modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(PL.x 44/2012) 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
lege. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile 
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aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional (PL.x 7/2012). 

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea apelor 
nr.107/1996 (Pl.x 151/2012). După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 
 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu     Vasile Mocanu  
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