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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 septembrie 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25, 
26 şi 27 septembrie 2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii; PL.x 364/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de 
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului 
funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, 
extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente 
activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome 
ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele (raport 
comun cu Comisia pentru industrii; PL.x 570/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 877/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic (raport comun cu Comisia 



pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 878/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 879/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 127/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 712/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi 
derivaţilor acestora (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 485/2011). 

9. 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; PLx. 576/2010). 

10. 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; 
PLx. 585/2010). 

11. 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; PLx. 682/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
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solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PLx. 744/2010). 

13. 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; PLx. 747/2010). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 749/2010). 

15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 87/2011). 

16. 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; PLx. 92/2011). 

17. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 584/2011). 

18. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al 
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Fundulea, judeţul Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 101/2012). 

19. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2012). 

20. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
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Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, 
judeţul  Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al Comunei 
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 153/2012). 

21. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti"- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi 
în administrarea Consiliului Local al Oraşului Fundulea, Judeţul 
Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea 
economică a Oraşului Fundulea (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 262/2012). 

22. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 24 septembrie 2012 au început la 
ora 1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum 
produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (raport comun cu 
Comisia pentru industrii; PL.x 364/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de 
la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului 
funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, 
extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente 
activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome 
ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele (raport 
comun cu Comisia pentru industrii; PL.x 570/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (raport 
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comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 877/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 878/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 879/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 127/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 712/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi 
derivaţilor acestora (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 485/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

Ca invitaţi au participat; 
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-  domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dumitru Constantin – director, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor; 

- doamna Rodica Mitoiu – şef serviciu, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor; 

- domnul Dragoş Bacalu – consilier juridic, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre 
consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (PL.x 
364/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă a prezentat proiectul de lege. 
Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a arătat că 

Guvernul are unele observaţii la proiectul de lege. 
S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 

aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind 
exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de 
Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar 
nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile 
necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi 
cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau 
regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei 
grele (PL.x 570/2011). 

Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege. Au 
urmat dezbateri. S-a supus aprobării proiectul de lege. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 15 voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL.x 
877/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare completarea cu o nouă literă, lit.i) a art. 33 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul că din fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor se vor finanţa şi cheltuielile necesare gestionării 
pădurilor care îndeplinesc funcţii speciale de protecţie şi în care nu 
este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă – păduri 
supuse regimului de ocrotire integrală şi conservare specială. 

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a aprobat amânarea analizei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic (PL.x 878/2010). 
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut o analiză atentă, pentru 

că propuneri din acest proiect se regăsesc în viitorul proiect de Cod 
silvic, pe care comisia îl va dezbate săptămâna viitoare. A susţinut că 
nu putem introduce restricţii într-o piaţă unică.  

Domnul deputat Ion Dumitru a subliniat că proiectul de lege are 
rol de protecţie, să limiteze exportul de lemn brut.  

S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 19 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi 
derivaţilor acestora (PLx. 485/2011). 

Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor.  

Doamna Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 
familie, a precizat că pe tematica propunerii legislative mai există încă 
5-6 propuneri asemănătoare. Printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul 
a reglementat cadrul legislativ privitor la preîntâmpinarea 
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comercializării directe sau mascate a produselor cu efect psihoactiv 
sau psihotrop. A considerat că propunerea nu mai are obiect. Supusă 
la vot, Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de 
punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, 
halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora a fost 
respinsă, în unanimitate. 

În continuarea dezbaterilor s-a hotărât ca pentru Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x 
879/2010) şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare (PL.x 127/2011) să se întocmească raport de respingere.  

În legătură cu Proiectul de Lege pentru modificarea lit.f) a 
alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul de mediu (PL.x 712/2011), membrii comisiei au 
hotărât amânarea analizei. 

Domnul deputat Ion Dumitru a cerut ca la viitoarea şedinţă să fie 
invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, în frunte 
cu ministrul mediului,  care să prezinte situaţia în legătură cu unele 
cazuri în care s-au înregistrat atacuri ale animalelor sălbatice asupra 
unor localnici, aşa cum s-a petrecut în judeţul Dâmboviţa. De 
asemenea, a cerut să fie prezenţi şi reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.    

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 septembrie 
2012, începând cu ora 1400. 

Şedinţa a fost comună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor.  

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:  
1. 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; PLx. 576/2010). 

2. 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; 
PLx. 585/2010). 
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3. 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; PLx. 682/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.24 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; PLx. 744/2010). 

5. 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; PLx. 747/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 749/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru  modificarea 
unor acte normative din domeniul silviculturii (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 87/2011). 

8. 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; PLx. 92/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 584/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al 
comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Fundulea, judeţul Călăraşi (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 101/2012). 
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11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 149/2012). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, 
judeţul  Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al Comunei 
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 153/2012). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti"- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi 
în administrarea Consiliului Local al Oraşului Fundulea, Judeţul 
Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea 
economică a Oraşului Fundulea (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx. 262/2012). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

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

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de către domnii 
deputaţi Adrian Rădulescu şi Daniel Buda, care au precizat că 
proiectele de lege aflate în dezbatere au mai fost analizate în cele două 
comisii de specialitate şi, fiind necesară clarificarea rapoartelor care 
trebuie prezentate plenului Camerei Deputaţilor, analiza din şedinţa 
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comună trebuie să lămurească situaţia fiecărui proiect legislativ în 
parte. Au urmat dezbateri pe proiectele de lege. Membrii celor două 
comisii au hotărât întocmirea rapoartelor de adoptare pentru  Proiectul 
de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor 
agricole (PLx. 149/2012) şi Proiectul de Lege privind transmiterea 
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa 
în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul  Dâmboviţa, şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa (PLx. 153/2012) şi au aprobat amânarea analizei pentru 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (PLx. 585/2010), Proiectul 
de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PLx. 682/2010), Propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.24 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 (PLx. 744/2010), Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PLx. 747/2010), Propunerea legislativă privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (PLx. 
749/2010), Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative 
din domeniul silviculturii (PLx. 87/2011), Proiectul de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PLx. 584/2011) şi 
Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi (PLx. 101/2012). 

S-a hotărât întocmirea raportului de respingere pentru 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 
noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (PLx. 
576/2010) şi Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri 
din domeniul privat al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Institutul 
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Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul 
privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea 
realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului 
Fundulea (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PLx. 262/2012). 

De asemenea, membrii comisiilor au hotărât menţinerea 
raportului comun înlocuitor transmis cu adresa nr. 24/708 din 13 
decembrie 2011 pentru Propunerea legislativă 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 (PLx. 92/2011). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 septembrie 
2012, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob, director în 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei, care a precizat că săptămâna 
viitoare pe ordinea de zi a comisiei se va afla în dezbatere  finală 
proiectul de lege de modificare a Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. În 
perioada trecută de la ultima analiză din comisie, pe adresa comisiei 
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au fost trimise alte propuneri de modificare şi a cerut analizarea 
acestora.  

Au urmat dezbateri în legătură cu noile amendamente propuse.   
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 septembrie 

2012, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Tabugan Ion, Chirilă Constantin, Mocanu Vasile, Alecu 
Valeriu, Antochi Gheorghe, Avram Marian, Banu Mihai, Bereş Vasile 
Stefan, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Holban Titi, Horj Pavel, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără, aflat în concediu medical.  

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Iacob, director în 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Rădulescu, preşedintele  comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra amendamentelor aduse la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 
- Codul silvic (PL.x 573/2011). 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Adrian Rădulescu      Vasile Mocanu  


		2012-10-04T10:38:20+0300
	Elena V. Ciuverca




