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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.07.2018             
Nr. 4c-4/457 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din data  de 3 iulie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de  3 iulie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar  nr. 18/1991 (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 337/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  
 -doamna Elena Filip șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.  
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 În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară  și servicii specifice și  Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și-au desfășurat lucrările în ședință comună. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, în vederea rezolvării situaţiei 
juridice a terenurilor aferente casei de locuit, anexelor gospodăreşti, 
precum şi a curţilor şi grădinilor din prelungirea acesteia care nu a 
fost definitivată până în prezent. Sunt avute în vedere şi unele terenuri 
pe care sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative de 
producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale 
fostelor cooperative de consum.  Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați Dănuț Păle  și Nicu 
Niță. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au  
hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenți (s-a înregistrat un vot 
împotrivă), adoptarea proiectului de lege mai sus menționat cu 
amendamente admise și amendamente respinse  care fac parte 
integrantă din  raportul comun.   
   

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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