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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
24, 25 şi 26 noiembrie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea 
termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale  (raport; Pl.x 
539/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (raport; Pl.x 537/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; PL.x 536/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite 
vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor  
(raport: Pl.x 557/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele 
măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri (aviz; PL.x 494/2009). 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor (aviz; Pl.x 597/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 24 noiembrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea 
termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale  (raport; Pl.x 
539/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (raport; Pl.x 537/2009).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport; PL.x 536/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea 
termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale  (Pl.x 539/2009). 

Domnul deputat Vasile Mocanu a precizat că proiectul de 
ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea termenului de 
intrare în vigoare a dispoziţiilor art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.225/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a subliniat că, având în 
vedere constatările din practică ale autorităţilor abilitate să aplice 
prevederile legale care reglementează transportul de cereale şi 
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produse procesate din cereale, ce au evidenţiat că, în perioada 
campaniei agricole de avară, se amplifică activităţile comerciale 
ilicite în care sunt implicaţi agenţii economici  ce se ocupă cu 
comercializarea şi transportul cerealelor, fiind momentul în care se 
creează stocuri ilicite de cereale care, ulterior, sunt utilizate pentru 
tranzacţii comerciale sau producţia de panificaţie neînregistrată, se 
impune aplicare dispoziţiilor art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 12/2006, prin derogare de la termenul de 
30 de zile, prevăzut de art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru a 
se da posibilitatea prezentării unor calcule precise cu privire la 
efectele aplicării modificărilor propuse.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 noiembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite 
vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor  
(raport: Pl.x 557/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele 
măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri (aviz; PL.x 494/2009). 
 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

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

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege, a precizat că neasigurarea de către statul român 
a posibilităţii de înscriere în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate asupra terenului retrocedat reprezintă o neîndeplinire a  
dezideratelor exprimate odată cu consacrarea principiului de 
repunere în situaţia anterioară naţionalizării.  

În acest sens, trebuie arătat faptul că majoritatea vechilor 
proprietari se bucurau de atributul opozabilităţii faţă de terţi a 
dreptului de proprietate, dreptul lor de proprietate fiind înscris la 
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data naţionalizării în formele de publicitate imobiliară existente la 
acea vreme.  

Din aceste considerente, statul român are obligaţia de a 
asigura mijloacele financiare necesare realizării demersurilor de 
intabulare a terenurilor, prin acordarea unor tichete valorice care să 
asigure contravaloarea serviciilor prestate de către geodezi. Aceeaşi 
procedură se face şi în cazul în care proprietăţile funciare 
extravilane rezultate din indiviziune nu au fost înregistrate în 
Cartea Funciară. 

Au urmat dezbateri. S-a hotărât ca anliza să fie reluată într-o 
altă şedinţă pentru a se preciza sursele din care se vor asigura 
fondurile necesare realizării demersurilor de intabulare a 
terenurilor. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 noiembrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (aviz; PL.x 
549/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor (aviz;Pl.x 597/2009). 
 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

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

 S-a hotărât ca analiza asupra celor două proiecte de lege  să 
fie reluată într-o şedinţă viitoare.  

  
Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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	          Bucureşti,  08.12.2009 



