
PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAŢILOR  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                           Bucureşti, 04.04.2011  
                           Nr. 24/231 

 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 martie 2011 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii  specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 30 şi 
31 martie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006  (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 576/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al 



unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului 
local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 736/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea 
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de 
control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de 
garantare (raport; PL.x 85/2011).  

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, 
judeţul Suceava (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; PL.x 90/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 92/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 95/2011). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal (raport 
înlocuitor; PL. x 541/2010).  



12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii 
de produse (raport; Pl.x 807/2010). 

13. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 40/2011).  

14. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (aviz; Pl.x 60/2011). 

15. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 103/2010).  

16. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca 
observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE 
- CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru 
anii următori în care România va mai primi statutul de observator în 
cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT (aviz; PL.x 
121/2011).  

Lucrările şedinţei din data de 29 martie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006  (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 576/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 585/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 



(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 682/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al 
unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului 
local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 736/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea 
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de 
control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de 
garantare (raport; PL.x 85/2011).  

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, 
judeţul Suceava (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; PL.x 90/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 



nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 92/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 95/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Fuia Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Mocanu Vasile, 
Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu 
Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Domnul deputat George Ionescu l-a înlocuit pe domnul deputat 
Marian Avram, domnul deputat Gheorghe Gabor l-a înlocuit pe domnul 
deputat Pavel Horj, domnul deputat Doru Leşe l-a înlocuit pe domnul 
deputat Valeriu Tabără, domnul deputat Valeriu Andrei Steriu l-a 
înlocuit pe domnul deputat Ion Tabugan, domnul deputat Gheorghe 
Roman l-a înlocuit pe domnul deputat Mircia Giurgiu.  

A absentat, motivat, domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, 
aflat în concediu medical.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marin Anton – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Mihăiţă Toader – consilier secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Văcaru – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Filat – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Ioan Seceleanu – consilier, Academia Română - Fundaţia 

M.H. Elias;   
- domnul Neculai Şelaru - director general, Asociaţia generală a 

vânătorilor şi pescarilor sportivi din România - AGVPS. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 



S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectelor de lege care se referă 
la modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006.  

Domnul deputat Stelian Fuia a propus ca dezbaterea să fie amânată 
pentru săptămâna viitoare, pentru că agenda comisiei este destul de 
încărcată şi trebuie să rămână timp pentru dezbaterea şi analiza celorlalte 
acte normative aflate pe ordinea de zi.   

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că şedinţa 
de săptămâna trecută a fost condusă de domnia sa şi că atunci s-a hotărât 
amânarea analizei la aceste proiecte de lege. A precizat că domnul 
ministru László Borbély a cerut ca toate problemele legate de legea 
vânătorii să fie soluţionate azi, avându-se ca bază textul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 

S-a supus votului propunerea de amânare a analizei. Propunerea de 
amânare a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 12 voturi pentru 
amânare şi 9 voturi contra propunerii de amânare.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în 
domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 
(PL.x 736/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă a prezentat, ca raportor, 
proiectul de lege şi a precizat că Guvernul susţine adoptarea proiectului 
de lege. 

Domnul deputat Toader Stroian a reamintit că în comisie s-a 
discutat că suprafeţele de teren destinate cercetării să nu mai fie scoase 
din circuitul agricole. A cerut ca în şedinţa viitoare să fie invitaţi şi 
conducătorii Agenţiei Domeniilor Statului şi Agenţiei Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor.  

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS a prezentat poziţia 
ASAS, care a aprobat acordarea acestui teren.  

S-a supus votului propunerea de aprobare a Proiectului de Lege 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în 
domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila. 



Propunerea a fost aprobată cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 
abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 
european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare 
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de 
la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de 
control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de 
garantare (PL.x 85/2011).  

Domnul Gheorghe Văcaru, director general în cadrul MADR, a 
prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri, după care s-a propus 
aprobarea proiectului de lege. 

Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 20 voturi pentru aprobarea proiectului de lege şi 6 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al 
municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL.x 90/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că, de fapt, discutăm 
despre corectarea unei legi, pentru că terenul situat în municipiul 
Suceava, cartier Iţcani, strada Grigore Alexandru Ghica, ale cărui date 
de identificare sunt înscrise la punctul 3 din anexa la propunerea 
legislativă, este necesar pentru construirea unui cimitir, context în care 
se semnalează faptul că, potrivit datelor furnizate de Instituţia 
Prefectului Judeţului Suceava, respectiva parcelă este improprie 
destinaţiei ulterioare a terenului, fiind amplasată într-o zonă mlăştinoasă.  



S-a propus pentru aprobare proiectul de lege. Propunerea de 
aprobare a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 24 de voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (Pl.x 92/2011). 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Vasile Mocanu şi Ion Dumitru, 
care au susţinut ideea adoptării proiectului de lege.  

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea de aprobare a 
fost votată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 
1 abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (Pl.x 
95/2011). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus respingerea. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 martie 2011, 

începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 

formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal (raport 
înlocuitor; PL. x 541/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea unor categorii 
de produse (raport; Pl.x 807/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 40/2011).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: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, Roman Ioan Sorin, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

 



Au fost absenţi, motivat, domnul Valeriu Tabără, domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical şi domnii deputaţi 
Stelian Fuia şi Kelemen Atilla Bela Ladislau, aflaţi în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Vasile 
Mocanu, secretar al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal (PL. x 
541/2010).  

Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate.  
În continuare, membrii comisiei au hotărât amânarea Propunerii 

legislative privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic 
şi etichetarea unor categorii de produse (Pl.x 807/2010) şi au acordat un 
aviz negativ Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal (Pl.x 40/2011).  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 martie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (aviz; Pl.x 60/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (aviz; PL.x 103/2010).  

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca 
observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE 
- CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru 
anii următori în care România va mai primi statutul de observator în 
cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT (aviz; PL.x 
121/2011).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: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, Roman Ioan Sorin, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Au fost absenţi, motivat, domnul Valeriu Tabără, domnul deputat 
Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical şi domnii deputaţi 
Stelian Fuia şi Kelemen Atilla Bela Ladislau, aflaţi în delegaţie externă.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Vasile 
Mocanu, secretar al comisiei.  

Membrii comisiei au hotărât ca analiza asupra Propunerii 
legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (Pl.x 60/2011) 
şi a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL.x 
103/2010) să fie amânată pentru o şedinţă viitoare.  

De asemenea, membrii comisiei au hotărât acordarea unui aviz 
favorabil pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator 
permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, 
pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii 
următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT (PL.x 121/2011).  

Propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 18 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.  

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


