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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 februarie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 şi 
24 februarie 2011, 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; PL.x 
329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport; 
PL.x 752/ 2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
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executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

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 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x 121/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 22 februarie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

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; PL.x 
329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au fost absenţi, motivat, 
domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Victor Raul Soreanu 
Surdu, aflat în concediu medical. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 Stelian Fuia a arătat că dezbaterile asupra 
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  au subliniat necesitatea unei alegeri juste a soluţiilor şi a 
menţionat că pe adresa comisiei au sosit amendamente care trebuie să 
fie analizate, pentru că multe dintre acestea propun variante credibile de 
îmbunătăţire a activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor. A 
solicitat amânarea analizei pentru ca membrii comisiei să aibă timpul 
necesar pentru a analiza toate aceste propuneri şi pentru alegerea celor 
mai potrivite variante.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 februarie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 746/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport; 
PL.x 752/ 2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au fost absenţi, motivat, 
domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Victor Raul Soreanu 
Surdu, aflat în concediu medical. 

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

Ca invitat a participat domnul Barna Tanczos, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în 
materia restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (Pl.x 746/2010). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că în expunerea de motive se 
precizează că, prin abrogarea acestui text, se dă dreptul tuturor părţilor 
la un proces echitabil, evitându-se astfel administrarea unei probe în 
care expertul dă dovadă de părtinire faţă de partea care l-a solicitat. 
Domnia sa a solicitat amânarea analizei, pentru că acest proiect se află 
şi în dezbaterea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, iar Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
dat aviz negativ la Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al 
art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia restituirii 
proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 februarie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 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). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei: Fuia Stelian, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au fost absenţi, motivat, 
domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Victor Raul Soreanu 
Surdu, aflat în concediu medical. 

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

Ca invitat a participat domnul Barna Tanczos, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

S-a trecut la 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 (Pl.x 121/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a arătat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unor 
prevederi referitoare la obligaţiile administratorilor societăţilor de 
portofoliu,  stabilirea preţului de ofertă pe acţiune în cazul pachetelor de 
acţiuni minoritare, precum şi concesionarea prin atribuire directă a 
bunurilor imobile, proprietate privată a statului, medicilor veterinari cu 
liberă practică.  
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Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât ca 
analiza asupra 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 să fie 
reluată într-o şedinţă viitoare, în care să fie prezentat şi un preraport.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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