
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

   Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                  Bucureşti, 25.09.2003  
                                  Nr. 24/361 

 
 

SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din zilele de 23.09.2003,  

  24.09.2003 şi 25.09.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23.09.2003, 24.09.2003 şi 25.09.2003,  
având programată următoarea ordine de zi: 
 Marţi, 23.09.2003, începând cu orele 1400  : 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind constituirea dreptului de 

proprietate a unor suprafeţe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei şi 
Rădăuţilor (sesizare în fond � PL 178/2003). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 2, 
art.39 din Legea nr.400/2002 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii  Fondului Funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, 
republicată (sesizare în fond � PL 13/2003). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea  Legii 
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 (sesizare în fond � PL 146/2003)  
Miercuri, 24.09.2003 şi Joi, 25.09.2003, începând cu ora 900: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa 
Alimentelor   (sesizare în fond � şedinţă comună  cu  Comisia pentru 
Administraţie publică -  PL 501/2003) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată (sesizare în fond � 
dezbateri generale - PL 285/2003) 
Şedinţa din data de 23.09.2003 a început la orele 1400 şi a fost condusă de 

domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei, care a supus aprobării următoarea 
ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind constituirea dreptului de 

proprietate a unor suprafeţe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei şi 
Rădăuţilor (sesizare în fond � PL 178/2003). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 2, 
art.39 din Legea nr.400/2002 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii  Fondului Funciar nr.18/1991 şi 
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ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, 
republicată (sesizare în fond � PL 13/2003). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea  Legii 
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 (sesizare în fond � PL 146/2003)  
La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Adam Crăciunescu � secretar de stat la Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- domnul Constantin Corduneanu � director în cadrul Regiei Naţionale a 

Pădurilor; 
- domnul Cătălin Sandu � director  în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului; 
- domnul Gheorghe Crăineanu � şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului; 
- domnul Gheorghe Văcaru � şef birou în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului.    
După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii 

legislative pentru modificarea alineatului 2, art.39 din Legea nr.400/2002 pentru 
aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra 
terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii  Fondului Funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.18/1991, republicată. 

În sală s-a aflat şi domnul deputat Anton Miţaru, iniţiator al propunerii 
legislative menţionate care a prezentat expunerea de motive. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat un vot 

împotrivă şi o abţinere. 
În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

constituirea dreptului de proprietate a unor suprafeţe de pădure pentru Arhiepiscopia 
Sucevei şi Rădăuţilor. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � arată că şi această propunere legislativă 
trebuie tratată ca pe iniţiativele anterioare, adică să fie respinsă, urmând ca ele să fie 
reluate, eventual, după clarificarea problemelor legate de restituire. 

Domnul deputat Ioan Stan � arată că Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor i-au 
fost date 15.000 hectare, în trei trupuri, care vor fi administrate în regim silvic. 
Deocamdată reprezentanţii arhiepiscopiei sunt mulţumiţi. 

Propunerea legislativă privind constituirea dreptului de proprietate a unor 
suprafeţe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a fost supusă la vot, 
pentru respingere. 

Propunerea a fost votată, cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 2 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri. 

În continuare se trece la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea  Legii 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. 

Domnul deputat Ioan Oltean, în numele grupului de iniţiatori prezintă expunerea 
de motive. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2001 sunt făcute modificări 
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şi completări Legii nr.1/2000 aducându-se precizări şi clarificări utile textului legii, în 
vederea aplicării sale în mod unitar. 

Propunerea legislativă aduce o modificare alineatului 1 al articolului 26, potrivit 
căreia comunelor li se restituie un drept de proprietate asupra pădurilor comunale ce 
provin din păduri grănicereşti, iar potrivit alineatului 24, retrocedarea acestora se va 
realiza în cote egale către formele asociative ale foştilor grăniceri şi comunelor. 

Se ştie că asupra pădurilor grănicereşti, comunele nu au avut un drept de 
proprietate ci numai de administrare.  

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de respingere a 

acestei iniţiative legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-
au înregistrat 6 voturi împotrivă. 

Lucrările din şedinţă au fost reluate în data de 24.09.2003, începând cu orele 900. 
Preşedintele de şedinţă a propus următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

La şedinţă au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic 
şi administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

Domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele Comisiei arată că proiectul de lege 
luat în dezbatere prevede o seamă de reglementări care să ţină cont de evoluţiile privind 
formele de proprietate. Pentru o mai bună eficienţă a analizei, roagă subcomisia pentru 
silvicultură să aprofundeze analiza şi să vină în plenul Comisiei cu observaţii legate de 
modificările care se propun. De asemenea, roagă membrii comisiei să prezintă 
amendamente care să dea mai multă substanţă propunerilor prezentate. 

Dezbaterile în şedinţă au continuat în data de 25 septembrie, începând cu orele 
900. Au fost prezenţi 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei 
care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, republicată. 

Dezbaterile s-au axat pe unele formulări, atrăgându-se atenţia că sunt cazuri în 
care se pot crea confuzii, iar unele sunt în dezacord cu dispoziţiile Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, precum şi cu dispoziţiile Legii nr.26/1996, Codul 
Silvic. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

           Ioan BÂLDEA               Victor NEAGU  


	SINTEZA

