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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  10, 11 şi 12 februarie 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 şi 
12 februarie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1998 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, 
în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de 
finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 
Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 (raport; PL.x 15/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav (raport; PL.x 537/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 688/2008). 

4.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi im unităţi; Pl.x 392/2008). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, 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 suplimentar cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 408/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 10 februarie 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1998 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, 
în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de 
finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 
Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 (raport; PL.x 15/2009). 

 2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav (raport; PL.x 537/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi im unităţi; Pl.x 392/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, 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 suplimentar cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 408/2008).  

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 



 3

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1998 pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 
Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului 
anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia 
Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la 
Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 (PL.x 15/2009). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Marian Avram – a arătat că proiectul de lege este 

foarte important pentru România şi el prevede extinderea termenului de 
valabilitate a angajamentului financiar stabilit în Acordul Anual de 
Finanţare 2006 cu un an, până la 31 decembrie 2009, permiţând astfel 
evitarea dezangajării fondurilor alocate României prin Programul 
SAPARD.  

Domnia sa a criticat modul în care au fost accesate fondurile în 
cursul anului trecut şi a apreciat că acestea nu au putut fi cheltuite şi din 
cauza numeroaselor piedici birocratice, care ar trebui eliminate în scopul 
unei accesări mai uşoare a fondurilor. 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav (PL.x 537/2007). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive, precizând că proiectul supus dezbaterii este de 
utilitate publică, iar pentru judeţul Braşov şi zona înconjurătoare este o 
prioritate. 



 4

Domnul deputat Victor Surdu – a cerut clarificări în legătură cu 
suprafaţa care va fi ocupată de viitoarea extindere a Aeroportului 
Internaţional Braşov şi şi-a exprimat dezacordul în legătură cu utilizarea 
unor suprafeţe de pământ de la unităţi de cercetare în alt scop. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a reamintit membrilor comisiei că 
acest proiect a fost analizat şi anul trecut, când preşedintele Consiliului 
Judeţean Braşov a venit în comisie şi a susţinut cu argumente realizarea 
acestei investiţii. 

Domnul deputat Ştefan Vasile Béres – a susţinut că nu se poate face 
o paralelă între dezvoltarea unui obiectiv cum este Aeroportul 
Internaţional Braşov şi necesitatea păstrării terenurilor pentru cercetare. O 
dezvoltare susţinută nu se poate realiza fără o infrastructură puternică. 

Domnul deputat Constantin Chirilă –a afirmat că trebuie încurajate 
astfel de investiţii, care aduc avantaje zonelor, dar ar fi trebuit luată în 
calcul şi redimensionarea Aeroportului Sibiu. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi – a considerat că trebuie 
îmbunătăţit modul în care se scot din circuit suprafeţe agricole şi trebuie 
regândite şi modalităţile de întregire a acestor suprafeţe. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel – a arătat că în comisie ar fi trebuit 
prezentat şi punctul de vedere al conducerii Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov. 

În fiecare caz de acest gen, poziţia conducerii unităţilor de cercetare 
trebuie cunoscută. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că s-au ridicat multe 
semne de întrebare în legătură cu suprafeţele scoase din circuit pentru 
această investiţie. A considerat că, în acest caz, nu s-a făcut tot ce trebuie 
pentru a se reda circuitului agricol suprafeţele destinate noii investiţii. 
Domnia sa a afirmat că refacerea suprafeţelor este cu atât mai necesară, cu 
cât este vorba de terenuri pe care se face cercetare. Unităţile de învăţământ 
şi cercetare trebuie protejate în mai mare măsură şi a dat în acest sens 
exemplul în care sunt protejate unităţi similare în SUA. 

A apreciat că situaţia de la Braşov ar fi trebuit mai bine analizată, 
pentru că în zonă mai există aeroporturi, între care sunt distanţe de 
aproximativ 200 km, şi ar fi fost nevoie de mai multe studii pentru a vedea 
dacă o astfel de investiţie se justifică aici.  
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Aceste studii trebuie făcute de cei din domeniile respective, pentru 
că nu Parlamentul sau comisiile sale se fac vinovaţi pentru anumite 
măsuri. 

A atras atenţia că tot ce se ia din suprafaţa agricolă trebuie să se 
compenseze prin diferite metode.  

Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut că la nivelul Guvernului să 
nu se mai emită ordonanţe care să-i pună pe membrii comisiei în faţa 
faptului împlinit.  

În legislatura trecută s-a opus aprobării acestei ordonanţe, pentru că 
doreşte ca şi la Iaşi să se asigure extinderea Aeroportului Internaţional. De 
această dată va vota pentru, dar cere sprijin pentru rezolvarea şi a 
problemelor similare de la Iaşi.  

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

S-au înregistrat 3 abţineri, atât la titlul ordonanţei de urgenţă, cât şi 
la toate cele 3 articole ale ordonanţei. Pe ansamblu, proiectul de lege a fost 
votat cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol (PL.x 688/2008). 

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în M.A.P.D.R. a prezentat 
expunerea de motive arătând că registrul agricol constituie documentul 
oficial de evidenţă primară unitară prin care consiliile locale comunale, 
orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au 
obligaţia să organizeze întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pe 
suport de hârtie şi în format electronic, conform formularelor prevăzute în 
anexele nr.1 şi 2  din  Hotărârea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul 
agricol pentru perioada 2007-2011, cu privire la starea terenurilor pe 
categorii de folosinţă, dezvoltarea agriculturii gospodăriilor populaţiei şi 
buna utilizare a resurselor locale. 

Datele cuprinse în registrul agricol asigură evidenţa primară unitară 
cu privire la gospodăriile populaţiei, cât şi evidenţa centralizată pe 
comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti în ceea ce 
priveşte numărul de gospodării ale populaţiei, clădirile de locuit şi 
construcţiile gospodăreşti, mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 
sau animală, tractoare şi maşini agricole, modul de folosinţă a terenurilor, 
suprafaţa cultivată cu principalele culturi agricole şi numărul de pomi pe 
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specii, efectivele de animale existente la începutul anului şi evoluţia 
anuală a acestora pe specii şi categorii.  

Registrele agricole sunt considerate evidenţe oficiale care constituie 
sursa principală de informaţii la nivelul tuturor localităţilor componente la 
nivelul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale. Pe baza 
înscrierilor din registrele agricole, se eliberează adeverinţe/dovezi cerute 
de instituţii, instanţe judecătoreşti, societăţi comerciale, persoane fizice, 
etc. Registrul agricol constituie sursă administrativă de date şi pentru 
sistemul informaţional statistic (statistica curentă, pregătirea şi 
organizarea recensămintelor, etc.). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că a făcut parte din 
comisia care a avizat acest proiect de lege şi că trebuie acordată mare 
atenţie modului în care se va finaliza dezbaterea pentru că toate datele 
cuprinse în registrul agricol sunt de mare importanţă, registrul agricol 
fiind sursă administrativă de date şi pentru sistemul informaţional statistic. 
De asemenea, înscrierea în registrele agricole este una dintre condiţii în 
vederea acordării unor forme de sprijin financiar producătorilor agricoli. 
A considerat că trebuie acordată atenţie deosebită  verificărilor încrucişate 
şi a prezentat unele amendamente. 

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente. Cu excepţia articolului 10, toate articolele au fost votate în 
unanimitate. Articolul 10 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 24 de 
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. În ansamblu, proiectul de lege 
a fost votat în unanimitate. 

Lucrările comisiei au fost reluate în ziua de 11 februarie 2009, 
începând cu ora 1500. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2009 (PL.x 44/2009). 
Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 

fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat  
- domnul Ilie Sârbu – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Cătălin Roşculete – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
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- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Miron Moldovan – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Camelia Dobroţeanu – director, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Ion Nădejde – consilier, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Constantin Trifu – director general, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Cornelia Bilţiu – director economic, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat şi au fost conduse, alternativ, de 
către domnul deputat dr.Valeriu Tabără,, preşedintele Comisiei de 
agricultură a Camerei Deputaţilor şi domnul senator Petre Daea, 
preşedintele comisiei pentru agricultură din Senat.  

Domnul Cătălin Roşculete, secretar de stat în M.A.P.DR. a prezentat 
liniile generale ale bugetului M.A.P.D.R. 

Domnul Miron Moldovan, director general în M.A.P.D.R., a 
prezentat o situaţie detaliată a capitolelor din bugetul M.A.P.D.R. şi a 
adus clarificări în legătură cu modul în care se desfăşoară programul de 
subvenţionare în agricultură. 

Domnul Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, a susţinut că prezentările 
făcute au avut darul de a crea o imagine clară a bugetului pentru anul 
2009, care este un an cu mari constrângeri generate de situaţia de criză.  

Chiar dacă reprezentanţii M.A.P.D.R. au solicitat mai mult, având în 
vedere cerinţele unei agriculturii moderne, ceea ce s-a prezentat este 
maximul care s-a putut obţine la acest moment. Domnia sa a afirmat că 
trebuie acordată mult mai multă atenţie cofinanţării din fonduri europene, 
dar şi utilizării eficiente a tuturor resurselor de care ministerul dispune. În 
acest sens s-a acordat o atenţie aparte reducerii cheltuielilor, inclusiv a 
celor cu personalul.  

A afirmat că unele direcţii, chiar dacă au avut suficient personal, nu 
au avut şi rezultate în realizarea obiectivelor pe care le-au avut stabilite în 
perioada anterioară. O seamă de măsuri de restructurare au fost luate şi la 
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A.P.I.A., unde nu au fost atinse obiectivele pe care instituţia le avea 
stabilite. 

O atenţie aparte va fi acordată propunerilor de îmbunătăţiri funciare. 
Programul de irigaţii trebuie regândit, iar sumele alocate pentru 

perioada următoare sunt suficiente.  
O chestiune care trebuie rezolvată în perioada următoare este cea 

legată de asigurarea îngrăşămintelor şi se caută modalităţi în acest sens, 
pentru că este necesară o sumă de peste un miliard de lei.  

În continuare, domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, 
A.N.S.V.S.A. a prezentat bugetul alocat A.N.S.V.S.A. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Mihai Banu – a apreciat ca insuficient bugetul 

alocat M.A.P.D.R. în acest an şi a considerat că obiectivele pe care 
responsabilii din domeniu şi le-au asumat nu pot fi atinse în condiţiile 
subfinanţării. 

Domnii senator Fekete Szabö Andras Levente şi deputat Ion 
Tabugan au afirmat că fondurile sunt insuficiente şi acest aspect va avea 
repercusiuni în aceea ce priveşte realizarea obiectivelor pentru perioada 
următoare.  

Domnul deputat Victor Surdu – a cerut precizări în legătură cu 
plăţile restante pentru anii 2007 şi 2008 şi cu posibilităţile de lichidare a 
restanţelor înregistrate. A ridicat problema fermierilor şi a fermelor de 
vaci de lapte, care, deşi produc, nu au cotă de lapte repartizată. 

A cerut, de asemenea, să se găsească soluţii pentru subvenţionarea 
îngrăşămintelor necesare agriculturii. A afirmat că bugetul pentru 
agricultură din anul 2009 este cel mai slab buget din ultimii 20 de ani.  

Domnii deputaţi Ion Dumitru, Corneliu Olar, Valeriu Alecu, Pavel 
Horj şi domnul senator Ovidiu Mărcuţianu au ridicat probleme legate de 
finanţarea unor activităţi din domeniul silvic, de colaborare cu băncile 
comerciale pentru finanţarea activităţilor din agricultură, de modalităţile 
de derulare a plăţilor directe pe hectar. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel – a arătat că dezbaterile s-au referit 
doar la aspectele care privesc cheltuielile, fără a se ţine cont că este un 
buget de venituri şi cheltuieli. Domnia sa a apreciat că filosofia asupra 
bugetului ar trebui schimbată. 

De asemenea, a semnalat că nu se ţine cont în măsură suficientă de 
realitate, cum ar fi schimbările climatice, pentru că sumele prevăzute 
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pentru îmbunătăţiri funciare, pentru perdele forestiere şi alte măsuri sunt 
insuficiente.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi – a semnalat că trebuie elaborate 
o seamă de acte normative care să îmbunătăţească activitatea şi a criticat 
faptul că de agricultură majoritatea îşi aduc aminte doar în campanii 
electorale şi nu în campanii agricole. Din această cauză, va fi foarte greu 
să se stea de vorbă cu agricultorii în timpul campaniilor agricole. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă – a atras atenţia în legătură cu 
problemele generate de secetă şi a cerut adoptarea de măsuri concrete în 
ce priveşte realizarea sistemelor de irigaţii unde sunt, deja, multe greutăţi. 

Domnul deputat Valeriu Steriu – a afirmat că vor fi greutăţi în ceea 
ce priveşte finanţarea unor proiecte în mediul rural. Este necesar să se 
găsească surse sigure de finanţare. 

Domnul senator Constantin Tămagă – a semnalat unele nereguli în 
activitatea desfăşurată de A.P.I.A. în teritoriu. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a afirmat că pentru dezbaterea 
situaţiei bugetului agriculturii ar trebui organizate întâlniri pregătitoare. 
Trebuie să fim realişti şi să nu ne aşteptăm la rezultate spectaculoase. În 
actualele condiţii ar fi necesar ca membrii conducerii M.A.P.D.R. să iasă 
în mijloacele de comunicare în masă pentru a explica problemele de 
finanţare din agricultură. Întreaga situaţie din agricultură trebuie 
regândită. Este nefiresc modul în care preţul produselor agricole este 
influenţat de importul de produse agricole. Trebuie puse la punct şi 
rezolvate chestiunile legate de cartea funciară, pentru ca proprietarii să 
aibă acces la finanţare. 

Sunt probleme şi în ceea ce priveşte activitatea A.P.I.A. unde nu au 
fost clarificate aspectele legate de soft. 

Domnia sa a apreciat că programul Fermierul ar trebui reluat. 
De asemenea, a cerut reprezentanţilor A.N.S.V.S.A. o mai bună 

organizare a activităţii şi o adecvare corespunzătoare a actelor normative 
la situaţia reală din România. 

În finalul dezbaterilor, reprezentanţii M.A.P.D.R. şi A.N.S.V.S.A. au 
răspuns la întrebările formulate şi au clarificat unele aspecte semnalate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectelor de buget. În timpul 
dezbaterilor au fost formulate amendamente, care se regăsesc în avizul 
care a fost aprobat în comisie. 
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S-a supus aprobării proiectul bugetului M.A.P.D.R. Proiectul de 
buget, cu amendamente, a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 32 
de voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 

S-a supus aprobării proiectul de buget al A.N.S.V.S.A. Proiectul de 
buget a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 7 
voturi împotrivă.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 februarie 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi im unităţi; Pl.x 392/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, 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 suplimentar cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PL.x 408/2008).  

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  

preşedintele comisiei. 
Membrii comisiei au hotărât ca Propunerea legislativă pentru 

modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea 
art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(Pl.x 392/2008) şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, 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 408/2008) să fie respinse, luându-se în considerare 
rapoartele preliminare întocmite de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, precum şi deciziile anterioare ale comisiei.  
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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