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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 17 şi 18 martie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 şi 18 
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 Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL-x 
524/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL-x 
574/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
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suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Palas-Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a 
obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa" (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; PL-x 564/2009). 

6. 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). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii 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 
616/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 17 martie 2010  au început la ora 
1400 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 Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL-x 
524/2009). 
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4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL-x 
574/2009). 

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; 
- domnul  Alexandru Rădulescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florentin Aurel Badiu – director direcţia cercetare, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- domnul Daniel Ciobanu – preşedinte, Asociaţia Judeţeană a 

Producătorilor Agricoli Bacău; 
- domnul George-Mihai Leca – director executiv, Liga 

Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România; 
-  domnul Pompiliu Pătraşcu – director, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România; 

- doamna Carmen Pop – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii; 

- domnul Costel  Olteanu – preşedinte, Uniunea Naţională a 
Patronatelor cu Capital Privat din România.  

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). 
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Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, preşedintele de 
şedinţă, a prezentat stadiul în care se află proiectul de preraport 
întocmit pentru viitoarea lege a camerelor agricole şi a propus ca 
dezbaterea să fie amânată pentru săptămâna viitoare, pentru 
clarificarea tuturor aspectelor legate de organizarea camerelor agricole.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului 
şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul 
Suceava (PL-x 524/2009) şi Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul 
public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 574/2009). 

Proiectele de lege au ca obiect de reglementare transmiterea unor 
terenuri, în suprafaţă de 15,056 ha, din domeniul public al statului şi 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în 
administrarea Consiliului local al municipiului Suceava, prin derogare 
de la prevederile art.31 alin.(3) din Legea nr.45/2009, cu modificările 
ulterioare.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Gheorghe Antochi a atras atenţia asupra unui 

fapt pe care l-a mai semnalat şi cu alte prilejuri, legat de recuperarea 
terenurilor care se scot din circuitul agricol. S-a declarat împotriva 
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor şi a cerut ca în alte cazuri 
similare să se prevadă şi modalităţi de redare în circuit a unor terenuri 
neproductive. 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al ASAS, a precizat că 
instituţia pe care o reprezintă şi-a dat acordul pentru cedarea terenului. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a precizat că 
Guvernul nu susţine Proiectul de Lege privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
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de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea 
de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al 
municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 524/2009), pentru că, pe 
acelaşi obiect de reglementare a fost elaborat şi Proiectul de Lege 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava 
în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 
574/2009). 

Domnul deputat Marian Avram a avertizat că, dacă se menţine 
actualul ritm de cedare a terenurilor institutelor de cercetare, 
activitatea din domeniul cercetării va fi pusă în dificultate.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, 
Ion Dumitru, Ion Tabugan, Pavel Horj, Mihai Banu care au atras 
atenţia în legătură cu necesitatea menţinerii suprafeţelor necesare 
cercetării. 

Domnul deputat Marian Avram a cerut să se găsească o cale 
pentru aprobarea proiectului de lege.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate cu majoritate.  

S-au înregistrat 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 
abţinere.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, respingerea 
Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, 
judeţul Suceava (PL-x 574/2009). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 martie 2010, 
începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Palas-Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a 
obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa" (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport; PL-x 564/2009). 

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 619/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii 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 
616/2009). 

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 Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a 
unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
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Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Palas-Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a 
obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa" (PL-x 564/2009). 

Domnul deputat Constantin Chirilă în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al ASAS, a precizat că 
instituţia pe care o reprezintă a avizat favorabil proiectul de lege. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a afirmat că este de acord cu 
prevederile din proiectul de lege, dar a cerut ca pentru toate scoaterile 
din circuitul agricol să se prevadă şi obligativitatea redării în circuitul 
agricol a unor suprafeţe egale.  

S-a supus aprobării. Toate articolele au fost aprobate cu 
majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi un vot împotrivă. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 
26 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

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). 

Domnul deputat Toader Stroian, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Domnia sa a menţionat că Legea nr.1/2000 
privind 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, prin reglementările pe care le cuprinde, 
urmăreşte să rezolve multitudinea de situaţii privind reconstituirea 
dreptului de proprietate. 

Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin deoarece 
este singurul drept subiectiv care conferă titularului său trei atribute: 
posesia, folosinţa şi dispoziţia. 
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Inviolabilitatea dreptului de proprietate susţine şi întăreşte 
caracterul său absolut. Art.136 alin.(5) din Constituţie dispune 
imperativ: „Proprietatea privată este inviolabilă”. 

Cu alte cuvinte, dreptul de proprietate nu poate fi încălcat de 
nimeni. Această interdicţie se impune cu aceeaşi forţă şi în legislaţia 
de reconstituire a dreptului de proprietate. 

În aceste condiţii, deducem că unităţile administrativ-teritoriale 
locale au fost excluse de la reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole din extravilan, deşi le-au avut în 
proprietate, înainte de 1945, până la naţionalizare. În acest moment 
terenurile agricole se află în administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a precizat că 
Guvernul nu susţine proiectul de lege.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, 
Mihai Banu, Valeriu Tabără. 

S-a propus aprobarea 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. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 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 616/2009). 

Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a menţionat că, pentru finalizarea actului normativ, 
a formulat un amendament. 

Domnul Dănuţ Apetrei a cerut amânarea dezbaterii cu o 
săptămână. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 
 
           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără         Vasile Mocanu  
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