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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19  şi 
20 septembrie 2012, 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 suplimentar, 
PL.x 329/2010). 

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 suplimentar; 
PL.x 701/2011). 

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 suplimentar; PL.x 671/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de 
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x  
542/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun înlocuitor cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 108/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 19 septembrie 2012 au început la 
ora 1100 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 
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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 suplimentar, 
PL.x 329/2010). 

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 suplimentar; 
PL.x 701/2011). 

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 suplimentar; PL.x 671/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun înlocuitor cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 108/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

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 Vlad Mănăstireanu – vicepreşedinte, Autoritatea 

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

Veterinari din România; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
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- domnul Adi Barbu – director general, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare;  

- domnul Alin Drugău – consilier juridic, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare;  

- doamna Tatiana Onisei – cercetător, Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. 

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 subliniat că în acest moment toţi 
factorii implicaţi au ajuns la un acord în legătură cu modul de aplicare 
a prevederilor din proiectul de lege.  

Domnul Vlad Mănăstireanu, vicepreşedinte ANSVSA, a arătat că 
în perioada anterioară au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii 
medicilor veterinari şi ai asociaţiilor de crescători de animale unde au 
fost armonizate punctele de vedere.  

Au urmat dezbateri. Toate articolele au fost aprobate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în 
unanimitate.  

În continuare 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). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a cerut aprobarea proiectului de lege care 
ar trebui să pună ordine în domeniul activităţii de îmbunătăţiri 
funciare. 

Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a arătat că 
era nevoie de cei 1500 de noi angajaţi, dar, în acest moment nu sunt 
asigurate resursele financiare.  

Contractele încheiate pentru paza obiectivelor sunt încă în 
vigoare şi ele sunt greu de reziliat în acest moment.  
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a susţinut că lipsa resurselor 
este cauza principală pentru care actualul Guvern nu este de acord cu 
suplimentare posturilor. Domnia sa a susţinut că vechiul Guvern găsise 
resursele financiare, dar nu a mai avut timp să aplice măsurile. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că Guvernul despre 
care vorbeşte domnul deputat Tinel Gheorghe a fost destituit iar 
contractele despre care vorbeşte domnul deputat au fost întocmite după 
externalizarea unor activităţi. Ele trebuie urmărite şi în funcţie de 
finalizarea lor, trebuie acţionat.  

Domnul deputat Marian Ghiveciu a reamintit că, în legătură cu 
măsurile luate de guvernul anterior, domnia sa a avut o intervenţie la 
tribuna Plenului Camerei Deputaţilor în care a atras atenţia asupra 
urmărilor pe care le vor avea acestea, dar nimeni nu a ţinut cont de 
avertizările sale.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate 
în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare a fost votat în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL.x 108/2011) 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a susţinut că amendamentele 
formulate sunt corecte şi şi-a exprimat speranţa că reprezentanţii 
ministerului vor fi de acord cu modificările formulate.  

Domnul deputat Pavel Horj a afirmat că proiectul de lege este 
binevenit, dar sunt şi nişte articole care ar trebui eliminate. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele cu excepţia art. 13 au fost votate în unanimitate. 

Art. 13 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 23 voturi pentru şi 1 
abţinere. În ansamblu, Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice a 
fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la 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 (PL.x 671/2011). 
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Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 septembrie 

2012, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de 

stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x  
542/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

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 
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (PL.x  
542/2011). 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei 
pentru săptămâna viitoare.  
 
 

VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR,   
Marian Ghiveciu       Vasile Mocanu  
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