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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 martie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 
9 şi 10 martie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii conducerii Societăţii Române de 
Televiziune. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 121/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea 
de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 539/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură (raport; PL.x 723/2010). 
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6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 746/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
745/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (raport; PL.x 752/ 2010). 

9. 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; Pl.x 744/2010). 

10. 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; Pl.x 
749/2010). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.28 din Legea 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 743/2010). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 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 742/2010). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind punerea 
în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi 
reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
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(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
847/2010). 

14. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

15. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor 
în agricultură (raport; PL.x 29/2011).  

16. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 
760/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 8 martie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii conducerii Societăţii Române de 
Televiziune. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 121/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea 
de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; PL.x 539/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
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precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 
637/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în 
agricultură (raport; PL.x 723/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în materia 
restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 746/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
745/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (raport; PL.x 752/ 2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport; Pl.x 
760/2010).  

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu 
medical. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor. 
- domnul Gheorghe Popescu – preşedinte, Administraţia 

Fondului pentru Mediu (AFM); 
- doamna Melinda Kerekes – director general adjunct, Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
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- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor; 

- domnul colonel Marin Alniţei – şef direcţia topografică 
militară, Ministerul Apărării Naţionale; 

- domnul Daniel Velicu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Georgică Sasu – consilier principal, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

În legătură cu primul punct al ordinii de zi, domnul deputat 
Stelian Fuia a precizată că, din cauza programului, domnul 
Alexandru Lăzescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al 
TVR nu poate fi prezent în şedinţă, urmând ca întâlnirea să se 
materializeze cu un alt prilej.  

Într-o scrisoare, pe care preşedintele TVR a trimis-o, sunt 
menţionate schimbările pe care postul naţional de Televiziune le va 
face şi raţiunile pentru care aceste modificări vor fi operate.  

În continuare, s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii 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 121/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că sunt câteva 
incoerenţe în textul de lege propus şi a apreciat că respingerea ar fi o 
soluţie potrivită.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a menţionat că Guvernul a 
trimis un punct de vedere negativ. 

S-a propus respingerea proiectului de lege. Propunerea de 
respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au obţinut 15 voturi 
pentru respingere şi 2 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind 
exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL.x 539/2010). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a reamintit că a mai luat 
atitudine în legătură cu uşurinţa cu care MADR este de acord cu 
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astfel de măsuri. În acelaşi timp, ar fi bine ca toate aceste terenuri să 
fie redate în circuitul agricol.  

În continuare, au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Munteanu, 
Ion Dumitru, Mihai Banu, Tinel Gheorghe. 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi pentru şi 5 voturi 
împotrivă.   

S-a hotărât ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 
637/2010) să fie amânat pentru o şedinţă viitoare.  

Domnul deputat Stelian Fuia a cerut ca toate amendamentele să 
fie înaintate, în scris, până la şedinţa de săptămâna viitoare.  

Au fost, de asemenea, aprobate, în unanimitate, Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea 
accesului la finanţare în agricultură (PL.x 723/2010) şi Propunerea 
legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional (Pl.x 760/2010).  

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 
privind protejarea exploataţiilor agricole (PL.x 752/ 2010) a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 22 voturi pentru şi 1 abţinere.  

Au fost respinse Propunerea legislativă pentru completarea 
art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 745/2010) cu 
majoritate de voturi, înregistrându-se 12 voturi pentru respingere, 2 
voturi împotrivă şi 1 abţinere şi Propunerea legislativă pentru 
abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăţilor în 
materia restituirii proprietăţilor funciare” din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (Pl.x 746/2010) la care s-au înregistrat 9 voturi 
pentru respingere , 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 martie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru 
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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 744/2010). 

2. 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; Pl.x 749/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.28 din Legea 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 743/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 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 742/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

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

S-a trecut la 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 (Pl.x 744/2010). 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei. 
De asemenea, s-a hotărât amânarea analizei şi la Propunerea 

legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă 
aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit 
legii (Pl.x 749/2010) şi Propunerea legislativă pentru completarea 
art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
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proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (Pl.x 743/2010). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 martie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind punerea 
în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi 
reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
847/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; PL.x 871/2010).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor 
în agricultură (raport; PL.x 29/2011).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. Au fost absenţi, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi 
domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu 
medical. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere 
şi reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
(Pl.x 847/2010). 

În timpul dezbaterilor s-a hotărât întocmirea unui preraport 
care să fie analizat împreună cu membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    


		2011-03-23T10:02:00+0200
	Elena V. Ciuverca




