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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3 şi 4 
septembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative - Legea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Pl.x 285/2013). 

2. 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). 

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

Lucrările şedinţei din data de 2 septembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative - Legea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Pl.x 285/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative - Legea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniu (Pl.x 285/2013). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că iniţiativa legislativă urmăreşte reglementarea 
organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente, precum şi 
amendarea unor prevederi ale Legii nr. 18/1991privind fondul funciar.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a arătat că există avize negative 
de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, de la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, iar membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic, cu care Comisia pentru agricultură analizează pe fond această 
propunere legislativă, au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea 
raportului comun de respingere a propunerii legislative.  

A propus menţinerea raportului comun de respingere. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 septembrie 2014, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

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). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. S-a propus menţinerea raportului comun de 
respingere asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al 
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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. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 septembrie 2014. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru stimularea comasării terenurilor agricole (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 149/2012). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PL.x 149/2012). 

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a precizat că membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
cu care Comisia pentru agricultură analizează pe fond proiectul de lege, 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului de respingere 
a Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării 
terenurilor agricole. 

S-a propus menţinerea raportului de respingere. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

 
P
  

REŞEDINTE,      SECRETAR,  

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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