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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din ziua de 31 martie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 31 martie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 
agrochimice şi consultanţă agricolă (raport; PLx 746/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din 
Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România (aviz; PLx 68/2016). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(aviz; PLx 95/2016). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, 
Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza 
Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat  Constantin 
Daniel  a fost absent. Domnul deputat Zisu Stanciu a fost în concediu 
medical. 
        Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (PLx 746/2015). 

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

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea dezbaterii pentru ca 
amendamentele formulate să fie mai bine analizate . 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 
alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PLx 
68/2016). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a precizat că modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă 
vizează prelungirea, până la data de 1 ianuarie 2017, a termenelor 
privind:  

- soluţionarea cererilor de restituire, efectuarea punerilor în posesie 
şi eliberarea titlurilor de proprietate de către comisiile de fond funciar; 
trecerea de drept, în Fondul naţional, a terenurilor puse anterior la 
dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, 
dar nerestituite foştilor proprietari; 

- valorificarea punctelor acordate prin deciziile de compensare, prin 
achiziţionarea de imobile din Fondul naţional, la licitaţiile de imobile. 

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuare, membrii comisiei au propus ca şi Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (PLx 95/2016) să primească un aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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