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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 4 şi 5 mai 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4 şi 5 mai 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea 
alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional (Pl-x 137/2005). 

Şedinţa din data de 4 mai 2005 a început la orele 900 şi a avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 136/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat  domnul Flaviu Lazin – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de pe ordinea 
de zi. Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului, 
arătând că nu este de acord cu susţinerea propunerii şi cere respingerea 
acesteia. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

S-a hotărât continuarea dezbaterii într-o şedinţă viitoare. 
 
 
Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 mai 2005, începând cu 

orele 900. Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. A participat  ca 
invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
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Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Lucrările au fost conduse de domnul deputat 
dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional (Pl-x 137/2005). 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat poziţia Guvernului, arătând că nu 
susţine propunerea legislativă supusă dezbaterii. 

Au urmat dezbateri generale.  
  

 
 

PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN                      Ioan MUNTEANU 
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