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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 16 septembrie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 şi 16 
septembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru afaceri rurale din 
Parlamentul Republicii Lituania. 

2. 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; 
PL. x 255/2010). 

3. 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; 
PL. x 255/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x 
265/2010). 

5. 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). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
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privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

Şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice  din data de 15 septembrie 2010 a 
început la ora 1530 şi a avut următoarea ordine de zi aprobată:  

 1. Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru afaceri rurale din 
Parlamentul Republicii Lituania. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputatValeriu Tabără. 

Delegaţia Comisiei pentru afaceri rurale din Parlamentul 
Republicii Lituania a fost compusă din: 

- domnul Edmundas Pupinis, preşedintele comisiei; 
- domnul Antanas Baura, membru al comisiei; 
- domnul Jonas Jagminas, membru al comisiei; 
- domnul Evaldas Zelenka, consilier; 
- domnul Jonas Mazeica, însărcinat cu afaceri din partea 

Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti. 
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice a urat 
bun venit membrilor delegaţiei Comisiei pentru afaceri rurale din 
Parlamentul Republicii Lituania şi a apreciat întâlnirea ca pe un bun 
prilej de schimburi de informaţii şi de experienţă între membrii  
comisiilor de agricultură din cele două parlamente. 

Domnul deputat Marian Avram a subliniat importanţa 
schimburilor de informaţii legate de activitatea celor două comisii şi a 
cerut instituirea unui sistem de corespondenţă, prin intermediul 
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ambasadelor celor două ţări, care să pregătească şi condiţiile pentru 
intensificarea schimburilor comerciale.  

Domnii deputaţi Gheorghe Antochi şi Béres Ştefan Vasile au 
apreciat experienţa lituaniană în materie de control al siguranţei 
alimentelor şi au cerut precizări legate de preocuparea pentru 
comasarea terenurilor agricole.  

În timpul discuţiilor au fost scoase în evidenţă asemănările din 
legislaţia agricolă, potenţialul cooperării în domeniul agricol, 
experienţa în exploatarea corespunzătoare a terenurilor agricole, 
relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţii de produse 
agroalimentare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 septembrie 
2010, începând cu ora 9,30, având următoarea ordine de zi:  

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; 
PL. x 255/2010). 

2. 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; 
PL. x 255/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl.x 
265/2010). 

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 (PL.x 329/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
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produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 364/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputatValeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. Ca invitat a participat domnul Adrian 
Rădulescu, secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

S-a trecut la 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 (PL. 
X 255/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizată că în timpul 
dezbaterilor pe acest proiect de lege s-au formulat unele amendamente, 
care au fost analizate şi trebuie atent selectate, pentru că domeniul 
privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 
comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante trebuie riguros legiferat, având în 
vedere importanţa acestuia, inclusiv în plan economic. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost votat în unanimitate.  
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   
Dr.ing.Stelian Fuia       Vasile Mocanu   
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