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PROCES - VERBAL 
   al şedintei Comisiei din ziua de 20.05.1997 
 
 Lucrările şedintei se desfaşoară in comun cu Comisia juridică, de disciplină si 
imunităţi. 
 La lucrări sunt prezenţi toţi cei 30 de deputaţi ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, nefiid absenţi. 
 La şedinţă participă ca invitaţi: 
 Domnul Florin Scrieciu, Director General la Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
 Deschiderea lucrărilor a fost făcută de domnul Preşedinte, deputatul Gh. 
Cristea. 
 Membrii celor două Comisii au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 
   ,, 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind  
        circulaţia juridică a terenurilor.” 
 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea afirmă că cele două proiecte de legi vor fi 
discutate  în comun, strict pe regulament, cu raport comun. 
 Arată că la nivelul Comisiei s-a depăşit termenul de procedură de urgenţă. 
 Domnul Secretar V.Neagu afirmă că la dezbaterea şi avizarea proiectului de 
lege pentru modificarea şi completarea Legii 16/1994 să se lucreze separat pe Comisii, 
şi raportul să fie comun. 
 Proiectul să se dezbată în procedură normală. 
 A cerut să se supună la vot. 
 Domnul deputat Stancov solicită ca unul din colegii de Comisie să participe ca 
delegat la lucrările celeilalte Comisii, pentru a avea două rapoarte pentru întocmirea 
raportului final. 
 Domnul deputat Al. Lăpuşan arată că rapoartele trebuie studiate reciproc şi să 
fie formată o comisie de mediere pentru armonizarea proiectului. 
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 Domnul deputat Stancov propune ca delegaţii desemnaţi să fie din opoziţie. 
 Domul Viceprşedinte Elek Barna prezintă spre dezbatere amendamentele 
privind circulaţia juridică a terenurilor. 
 Au urmat dicuţii generale, la care au luat cuvîntul domnul deputat Al. Lăpuşan, 
domnul Vicepreşedinte V. Tabără, domnul Secretar V. Neagu, domnul deputat 
Popescu Emil. 
 Domnul deputat Popescu Emil arată că proiectul este o lege specială care se 
completează cu dreptul comun. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna dă citire articolelor din lege pentru 
dezbatere şi amendare,după caz. 
 Articolul 1 este votat, fără a i se aduce amendamente. 
 Domnul deputat Al. Lăpuşan şi domnul deputat A.P.Alecu propun eliminarea 
expresiei ,,indiferent de întinderea suprafeţei,, din art.2, alin.1. 
  Domnul Secretar V.Neagu afirmă că textul legii nu trebuie modificat, deoarece 
este corect. 
 Amendamentul a fost respins prin vot. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea  propune eliminarea pleonasmul ,,localităţilor,, 
din textele ce indică intravilanul şi extravilanul. 
 Amendamentul este acceptat prin vot. 
 Domnul deputat A.P.Alecu propune eliminarea expresiei ,,indiferent de 
întinderea suprafeţei,, şi propune la Art.2 un alineat 2 bis, care să împiedice împărţirea 
suprafeţelor în parcele mai mici de 2 ha, pentru a nu împiedica formarea exploataţiilor 
agricole. 
 Domnul deputat Popescu Emil afirmă că amendamentul domnului deputat 
A.P.Alecu încalcă dreptul de moştenire (în cazul mai multor moştenitori). 
 Starea de indiviziune va crea mari neajunsuri. 
 Domnul deputat A.P.Alecu arată că în majoritatea ţărilor cu o agricultură 
dezvoltată, cel care deţine în propietate 25 ha teren agricol nu are voie să-l vîndă prin 
divizare. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea arată că nu se poate ca o propritate să crească 
fără ca o alta să scadă, deci nu este cazul să mai discutăm. 
 Domnul deputat Stancov afirmă că dreptul de propietate este sacru şi inviolabil, 
deci respectăm dreptul de proprietate pînă la capăt. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna prezintă amendamentele U.S.D., P.D., 
P.D.S.R., pentru articolul 2,alineatul 2. 
 Domnul deputat D.Ifrim afirmă că este necesar să se intoducă în text ,,persoană 
fizică” în locul expresiei ,, de familie”. 
 Domnul deputat Popescu arată că noţiunea de ,, familie” a determinat în procese 
civile enorm de multe necazuri. 
 Domnul deputat Stancov afirmă: fie căsătorită sau necăsătorită, este tot o 
familie. Să lăsăm expresia ,,de persoană”, nu ,,de familie”. 
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 Arată că familiile cu 15 membri au dreptul să cumpere 200 ha şi cei cu un 
membru tot 200 ha. 
 Propune dobîndirea a 200 ha ,,de persoană,,. 
 Propune sintagma ,,soţii şi copiii lor minori” pentru ca textul să fie cât mai clar. 
 Se votează articolul 2, alineatul 2 cu amendamentul propus de domnul Director 
General Fl. Scrieciu. 
 Amendamentul la art. 2 al. 2 bis, propuns de domnul deputat A.P.Alecu a fost 
respins la vot. 
 Domnul Viceprşedinte V. Tabără afirmă că principiul vînzarii terenului este 
principiul propietăţii. Divizarea nu se face prin vînzare , ci prin moştenire, deci să dăm 
dreptul să se vîndă . 
 Art.2, cu modificarea ce va fi pevăzută în raport, a fost votat. 
 Domnul Preşedinte Gh. Cristea dă citire art. 3,al.1. 
Amendamentele sunt respinse, întrucît al.1 este prevăzut şi în Constituţie. 
 Amendamentele propuse pentru art.3,al.2 de domnul deputat Al. Lăpuşan, 
P.N.L.-C.D., P.D. şi domnul Secretar V. Neagu au fost respinse . 
 Supus votului, alineatul 2 a fost votat. 
 Art. 3,al.3 a fost votat cu modificarea ,, din cauză de moarte,,. 
 Art. 3,alin.3 au fost respinse amendamentele prin vot . 
 Supus la vot, în ansamblu, art. 3 a fost votat. 
 Domnul deputat Popescu propune înlăturarea expresiei ,, prin vînzare,, din 
conţinutul art. 4. 
 Domnul deputat Stancov: conţinutul art. 4 este prevăzut şi la art. 2 şi ar trebui 
eliminat. 
 Domnul deputat Popescu arată că art. 4 se raportează la art.5. Deci art. 4 trebuie 
să fie 5. 
 Modificările propuse de domnul deputat Popescu au fost adoptate prin vot. 
 Domnul Vicepreşedinte Elek Barna ia în discuţie amendamentele la art.4 ( fost 
5). 
 Domnul Secretar V. Neagu şi domnul deputat Al. Lăpuşan, dreptul de 
preempţiune trebuie să-l aibă şi statul. 
 Domnul Director General Fl. Scrieciu arată că dreptul de preempţiune nu îl are 
statul nicăieri în lume, acest lucru însemnînd libertate. 
 Amendamentul a fost respins prin vot. 
 Textul art.4 (fost 5.) a fost votat în totalitatea sa. 
 Tot domnul Viceprşedinte Elek Barna prezintă şi amendamentele la art. 6 , 
amendamentele ce au fost respinse prin vot. 
 Domnul deputat Popescu propune completarea textului cu sintagma ,,teren 
agricol situat în extravilan la consiliul local ...,, 
 Art. 6 este votat cu amendamentul domnului deputat Popescu. 
 Art. 7 este votat în unanimitate, cu modificarea numărului de articol 5(4). 
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 La art. 8 nu au fost amendamente, s-a votat în forma iniţială. 
 Amendamentele propuse la art.9 au fost respinse la vot. 
 Domnul deputat Popescu propune ca din text să fie eliminată partea începînd de 
la ,, alte persoane...,,. 
 Art. 9 a fost votat cu amendamentul propus de domnul deputat Popescu. 
          Art.10.a fost votat in varianta originală. 
 Art.11 se votează ţinîndu-se cont de amendamentul domnului deputat Stancov. 
 Art.12,13 şi 14 se votează, ţinându-se cont de amendamentele domnilor deputaţi 
Smarandache şi Dobrescu, ale domnului Preşedinte Gh. Cristea , domnului deputat 
Popescu şi domnului Director General Fl. Scrieciu.  
 Se mai introduc articolele 14.1 şi 14.2 după articolul 14. 
 După articolul 15 se intoduce articolul 15.1. 
 La articolul 16 se introduce un nou articol 16.1. 
 Proiectul de Lege amendat şi complectat este avizat cu majoritate de voturi . 
 
 
  PREŞEDINTE                            SECRETAR 
                 Gheorghe Cristea                            Ilie Neacşu                                             
     
 


