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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 26,27,28 şi 29 iulie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27,28 
şi 29 iulie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
şi certificarea calităţii, comercializării seminţelor şi a materialului 
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante(raport; PLx 
255/2010). 

Lucrările şedinţelor din datele de 26, 27,28 şi 29 iulie 2010 au 
început la ora 1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
şi certificarea calităţii, comercializării seminţelor şi a materialului 
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante(raport; PLx 
255/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără, 
preşedeintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Antonia Ivaşcu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără  a supus 

votului ordinea de zi a comisiei care a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

De asemenea domnul preşedinte Valeriu Tabără a adus la 
cunoştinţa membrilor comisiei reglementările pe care proiectul de lege le 
aduce din care a enumerat: 

- armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană prin 
introducerea prevederilor Directivelor UE şi Regulamentelor publicate 
după apariţia Legii nr. 266 din 23 mai 2002; 

- beneficiarii acestui proiect de lege vor fi operatorii economici, 
prestatori şi beneficiari de servicii persoane fizice sau juridice, 
înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea 
seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare; 

- întărirea capacităţii administrative şi completarea unor atribuţii 
ale autorităţilor care activează în acest domeniu; 

- actualizarea unor prevederi privind contravenţiile şi sancţiunile 
aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale.  

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
În timpul şedinţei s-au adus amendamente care se regăsesc în 

raportul comisiei. 
După  încheierea dezbaterilor  pe articole domnul preşedinte prof. 

univ. dr. Valeriu Tabără a supus votului proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, 
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializării seminţelor 
şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.  

Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 

              PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
Prof. univ. dr. Valeriu Tabără                                       Vasile MOCANU 
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