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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22 şi 
23 septembrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997  (raport; Pl.x 340/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 
(raport; PL.x 386/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare trafic pe DN 
1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a 
municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii 
Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 
şi intersecţia cu DN 2” (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 385/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(raport; PL.x 403/2009). 
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5. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 
privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului 
Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport de reexaminare; PL.x 
343/2008/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
(aviz; Pl.x 404/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 22 septembrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997  (raport; Pl.x 340/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 
(raport; PL.x 386/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare trafic pe DN 
1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a 
municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii 
Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 
şi intersecţia cu DN 2” (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 385/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(raport; PL.x 403/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
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Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Dumitru Ion, 
Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Botănoiu – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Badiu – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Radu Timofte – consilier, director horticultură, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

completarea articolului 28 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 169/1997  (Pl.x 340/2008).  

S-a supus votului propunerea de respingere. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate, stabilindu-se ca decizia 
finală să fie luată atunci când cele două comisii, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi se vor întâlni pentru a lua 
în discuţie elaborarea unui raport comun. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (PL.x 
386/2009).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege.  

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind 
darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a 
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
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,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare trafic pe DN 
1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a 
municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii 
Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 
şi intersecţia cu DN 2” (PL.x 385/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a propus aprobarea 
proiectului de lege, având în vedere că prin darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de 
teren (2.534 mp), proprietate publică a statului, din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
– Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie 
Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor 
de interes naţional, se permite astfel Companiei să înceapă 
executarea lucrărilor în regim de urgenţă.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut introducerea 
obligativităţii compensării suprafeţelor cedate, pentru că diminuează 
suprafeţele destinate activităţilor de cercetare.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că în legislaţia 
existentă sunt prevederi pentru compensarea suprafeţelor, dar sunt 
unele greutăţi în finalizarea acestor compensaţii. 

Domnia sa a atras atenţia că în viitoarea lege a solului să se 
formuleze prevederi precise, reguli care să fie respectate cu stricteţe 
în ceea ce priveşte compensările.  

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (PL.x 
403/2009). 

Domnul deputat Corneliu Olar, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege, arătând că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea art.62 din Legea nr.46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, cu două noi 
alineate, alin.(5) şi (6), în sensul acordării unei cantităţi de material 
lemnos pe picior, din fondul forestiere al unităţilor administrativ-
teritoriale şi/sau din fondul forestier proprietate de stat, familiilor 



 5

domiciliate în judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa la Legea 
nr.181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Zonei Montane, la preţul stabilit prin actul de punere în 
valoare, urmând ca acestea să exploateze lemnul în regie proprie.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să se precizeze despre 

ce volum de masă lemnoasă este vorba. 
Domnul Gică Duţă, subsecretar de stat în MAPDR a arătat că 

asistăm la o diminuare permanentă a suprafeţelor împădurite şi a 
precizat că Guvernul nu este de acord cu propunerea legislativă. 

Domnii deputaţi Ion Dumitru, Mircia Giurgiu şi Pavel Horj au 
arătat că proiectul de lege vine în sprijinul beneficiarilor şi ea nu 
schimbă decât modul de exploatare a masei lemnoase.  

S-a propus aprobarea. Propunerea a fost votată în unanimitate. 
La articolul unic, alin. (32) s-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 2 
abţineri. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 septembrie 
2009, începând cu ora 930. 

 Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare asupra Legii 

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului 
Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport de reexaminare; PL.x 
343/2008/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
(aviz; Pl.x 404/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Dumitru Ion, 
Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 
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Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei.  

 Ca invitat a participat domnul Gică Duţă  – subsecretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare 
asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului 
Cisnădie, Judeţul Sibiu (PL.x 343/2008/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că este vorba 
despre cererea de reexaminare asupra Legii privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie 
Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu. 

Actul normativ trimis spre promulgare aproba trecerea unor 
suprafeţe de teren (84,40 ha) agricole şi neagricole, din domeniul  
public al statului în domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul 
Sibiu. În condiţiile în care legea nu prevede destinaţia acestor 
terenuri, diminuarea domeniului public al statului este nejustificată 
şi inoportună. 

S-a propus respingerea Legii privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în 
domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
Pentru Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 

din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 404/2009) s-a 
propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 
 
Preşedinte,                               Secretar,  
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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