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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  9, 10 şi 11 martie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 11 
martie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
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 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 619/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
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 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 587/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind exceptarea de 
la compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din Legea 
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nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării activităţii 
de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică 
Mija S.A. (raport; Pl.x 688/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 23/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.29 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 şi 
abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 (raport. Pl.x 25/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
suplimentar; Pl.x 589/2009). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; PL.x 682/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 9 martie 2010  au început la ora 1000 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
suplimentar; Pl.x 589/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Toma Costel Ginu – preşedinte, Federaţia Agricultorilor 
„Fermierul”; 

- domnul Gheorghe Târâlă – director S.C. AGROPROTECT Brăila;  
- domnul Costică Măcelaru – preşedinte, Asociaţia Producătorilor 

Agricoli – A.P.A. Brăila. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 

Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x 337/2009). 

Domnul deputat Valeriu Tabără, preşedintele comisiei, a prezentat 
situaţia raportului întocmit de un colectiv format din membri ai comisiei, 
care a lucrat la elaborarea unui proiect care să preia cele mai bune idei din 
cele două proiecte de lege.  

A solicitat ca, după finalizarea lucrărilor în şedinţă, proiectul de 
raport să fie din nou analizat, încât în şedinţa de săptămâna viitoare a 
comisiei să se treacă la dezbaterea pe articolele viitorului raport.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (Pl.x 618/2009). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a cerut respingerea acesteia, având în vedere şi 
punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine proiectul de lege.  

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 2 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 
589/2009). 

Proiectul de lege s-a aflat în dezbaterea plenului Camerei 
Deputaţilor, care l-a retrimis comisiei pentru raport suplimentar. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că în 

grupul parlamentar al UDMR a fost luat în dezbaterea acest proiect de 
lege, cu care deputaţii UDMR nu sunt de acord. Chiar dacă împotrivirea 
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grupului este determinată de un caz punctual, domnia sa nu se poate opune 
aprobării proiectului de lege, care vine în sprijinul unităţilor de cercetare.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a propus ca modificarea să se facă 
doar la nivelul comisiei judeţene. 

Domnii deputaţi Ion Tabugan, Gheorghe Antochi, Tinel Gheorghe 
au susţinut măsurile propuse prin proiectul de lege.  

S-a propus menţinerea raportului, în forma adoptată în şedinţa 
anterioară.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 martie 2010, 
începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 

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 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 619/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
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 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 587/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind exceptarea de 
la compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din Legea 
nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării activităţii 
de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică 
Mija S.A. (raport; Pl.x 688/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 23/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
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 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea 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 
Pl.x 619/2009). 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Tinel Gheorghe şi Valeriu Tabără, care au cerut amânarea, pentru 
clarificarea unor aspecte legate de modul în care s-a făcut reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din extravilan. S-a 
propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea 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 
(Pl.x 587/2009). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a susţinut punctul de 
vedere al iniţiatorilor.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că 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 reglementează  o circulaţie juridică închisă, prin 
prevederile art.26-28 privind formele asociative asupra terenurilor cu 
vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe. Dacă propunerea legislativă va fi 
aprobată, atunci va începe destrămarea acestor forme asociative. 

Domnul deputat Mihai Banu a solicitat amânarea.  
Domnul deputat Corneliu Olar a arătat că este, practic, imposibil să 

delimitezi proprietatea cuiva în cadrul unei forme asociative şi va fi greu 
de realizat înstrăinarea. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că punctul de vedere al 
Guvernului, care nu susţine adoptarea propunerii legislative, este foarte 
precis.  

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a precizat că  
Guvernul nu susţine această propunere  legislativă. S-a propus 
respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
exceptarea de la compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din 
Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării 
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activităţii de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina 
Mecanică Mija S.A. (Pl.x 688/2009). 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 
23/2010). 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Vasile Mocanu a prezentat propunerea legislativă, 

precizând că Legea fondului funciar nr.18/1991 reglementează la art.74 
obligativitatea deţinătorilor de terenuri agricole de a le cultiva şi doar atât, 
fără a prevedea şi nişte sancţiuni care să-i determine pe aceştia să le 
cultive.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Munteanu, 
Mihai Banu, Marian Avram, Tinel Gheorghe, Victor Raul Soreanu Surdu, 
Culiţă Tărâţă care au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea formulărilor 
din proiectul de lege.  

S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 martie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.29 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 şi 
abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 (raport. Pl.x 25/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; PL.x 682/2009).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  

preşedintele comisiei. 
Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
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prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 şi 
abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 (Pl.x 25/2010). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(31) şi (32) ale art.29 şi abrogarea alin.(33) ale aceluiaşi articol 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi abrogarea art.II din Legea nr.261/2008. 

Au urmat dezbateri.  
S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu 

majoritate. 
S-au înregistrat 26 de voturi pentru respingere şi 1 vot împotriva 

respingerii. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 

pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
682/2009).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

 
  
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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