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PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 
2008 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30 
septembrie şi 1 octombrie 2008, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi 
al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
sistemul sanitar-veterinar (raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială; PL.x. 264/2008).  

2. 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 
nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x. 340/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x. 64/2008). 



4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 392/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Anexei la Legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport 
suplimentar; Pl.x 671/2006). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea 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.1/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 524/2008). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 366/2008).  

Şedinţa din data de 30 septembrie 2008 a început la ora 1400 şi a 
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi 
al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
sistemul sanitar-veterinar (raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială; PL.x. 264/2008).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Anexei la Legea nr.11/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (raport 
suplimentar; Pl.x 671/2006). 

3. 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 
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nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x. 340/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea 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.1/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 524/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 366/2008).  

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Constantin Trifu – director general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul deputat Daniel Buda. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor 
de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea 
în sistemul sanitar-veterinar (PL.x. 264/2008).  

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, preşedintele 
comisiei a precizat că proiectul de lege se află în dezbatere de mai mult 
timp şi Comisia pentru muncă şi asistenţă socială, cu care Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
dezbate acest proiect, şi-a exprimat opinia deja, întocmind, în acest 
scop, un preraport. Au urmat dezbateri.  
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După finalizarea dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 
lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. Toate articolele, de la 
art.1 la art.13, precum şi anexele au fost votate în unanimitate. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.11/2005 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară (Pl.x 671/2006). 

Domnul Csutak Nagy Laszlo,vicepreşedinte A.N.S.V.S.A. a 
afirmat că analiza nu poate fi realizată corespunzător şi fără participarea 
reprezentanţilor Agenţiei Domeniilor Statului. 

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

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 nr.169/1997 (Pl.x. 340/2008). 

Domnul deputat Daniel Buda, în calitate de iniţiator, a prezentat 
expunerea de motive, precizând că după aplicarea Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
restituirea terenurilor către fostele comunităţi, se observă interesul unora 
dintre formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie 
forestieră, păşunilor şi fâneţelor,obşti de moşneni în devălmăşie, obşti 
de răzeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri 
grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, de a 
înstrăina terenurile restituite în scopul unei mai bune gestionări a 
fondului forestier. 

Având în vedere că formele asociative deţin suprafeţe mari în 
proprietatea comună, ele pot fi cumpărate de persoane fizice sau juridice 
române, dar nimeni nu poate garanta o mai bună administrare atât 
raţională, cât şi echilibrată decât statul, din aceste motive i se va acorda 
acestuia un drept de preempţiune.  

Astfel, principalul interesat să îşi întregească fondul forestier 
având şi mijloace materiale şi umane necesare pentru administrare în 
mod corect este statul român, acesta, prin dreptul de preempţiune 
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acordat, va respecta condiţiile înstrăinării la preţul de piaţă al bunului 
respectiv, pe de o parte, şi, pe de altă parte, va urmări să se respecte 
normele europene de protecţie a mediului şi a solului. 

De aceea, se consideră că modificarea legii în sensul înlăturării 
imposibilităţii de înstrăinare a dreptului de proprietate a fondului 
forestier de către formele asociative este o necesitate, dar este necesară 
şi o înlăturare a limitării dreptului de dispoziţie asupra bunului de către 
proprietar.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a arătat că legea este 

binevenită şi este de acord cu aprobarea proiectului. 
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut clarificarea unor 

aspecte pe care realitatea le oferă şi este de părere că dacă statul nu 
uzează de dreptul de preempţiune, atunci proprietarul este în măsură să 
facă ceea ce-l avantajează. 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru 
clarificarea unor aspecte pe care aplicarea prevederilor din proiectul de 
lege le-ar genera. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea 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.1/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL.x 524/2008). 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, preşedintele 
comisiei a prezentat principalele modificări pe care le conţine această 
propunere legislativă. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a 
propus ca anliza să fie reluată în şedinţa de săptămâna viitoare a 
comisiei, pentru a se realiza o evaluare cât mai exactă a efectelor 
aplicării acestor prevederi. 

Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 
pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare 
pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru 
agricultură (PL.x 366/2008).  
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 
pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare 
pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru 
agricultură.  

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 octombrie 2008, 

având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 

art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (raport; Pl.x. 64/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 392/2008). 

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 

completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Pl.x. 64/2008). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive, precizând că legea sus menţionată 
reglementează circulaţia bunurilor şi serviciilor din agricultură prin 
contract de concesiune. Contractele reprezintă una dintre cele mai 
importante instituţii ale dreptului civil. Ele constituie principalul 
instrument juridic prin care se stabilesc, se modifică sau se sting 
raporturile juridice civile. 
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Codul civil, în cuprinsul art.948 formulează pentru încheierea 
contractelor civile unele condiţii de validitate. Printre acestea, se află şi 
„o cauză licită” adică, prin încheierea contractului să nu se urmărească 
încălcarea unor dispoziţii legale sau a regulilor de convieţuire socială. 

Conform prevederilor Legii nr.268/2001, concesionarul, după 
finalizarea contractului de concesiune, trebuie să predea concedentului 
(ADS) întreg patrimoniul (tractoare, combine autopropulsate, centrale 
termice etc.) prevăzut în contractul de concesiune. 

Deci, în perioada concesiunii, cu toate că patrimoniul se uzează 
fizic şi moral, concesionarul nu are dreptul să-l caseze, întrucât legea 
sus menţionată nu prevede expres.   

Domnul deputat Liviu Timar – a cerut aprobarea proiectului de 
lege, pentru că mare parte din inventar este depăşit atât fizic, dar şi 
moral, devenind un adevărat balast, pentru că acesta nu se poate casa, 
deoarece legea nu menţionează expres acest lucru. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi 
completarea art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl.x 392/2008). 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau - a arătat că 
propunerea legislativă are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, dar 
nu are susţinerea Guvernului.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără - a susţinut aprobarea 
proiectului de lege, pentru că acesta vine să reglementeze o situaţie 
privind procedurile de acordare a despăgubirilor, prin completările 
aduse la art.13. 

S-a propus aprobarea propunerii legislative. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau            Vasile Mocanu  
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