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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2005 

  
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2005 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(PLX 271/2005 - sesizare în fond);  
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată (PlX 466/2005 – sesizare în fond); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.1/2000 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 (PLX 467/2005 – sesizare în fond);   

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLX – 358/2005 – pentru raport 
suplimentar);  

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 (PLX 272/2005 – pentru raport 
suplimentar); 
 6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.40 
din Legea nr.26/1996 – Codul Silvic (PlX273/2005 – sesizare în fond);  
 7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (PLX 127/2005 – sesizare în fond); 
 8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru exceptarea de la plata 
taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier naţional, din 
proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita (PLX 507/2005 – avizare). 

Şedinţa din data de 8.11.2005 a început la orele 1400 şi a avut următoarea 
ordine de zi aprobată:  

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(PLX 271/2005 - sesizare în fond);  
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată (PlX 466/2005 – sesizare în fond); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.1/2000 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 (PLX 467/2005 – sesizare în fond);   
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la 
Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLX – 358/2005 – pentru raport 
suplimentar). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Atilla Blenesi, director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marinescu, director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei. 
Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 3 voturi 
împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată. Propunerea legislativă 
a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.1/2000 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. După finalizarea dezbaterilor 
s-a propus respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991. S-a propus ca proiectul de Lege 
pentru modificarea anexei la legea fondului funciar nr.18/1991 să fie aprobat, 
urmând să se întocmească un raport înlocuitor. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

Lucrările şedinţei au fost reluate în ziua de 9.11.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 (PLX 272/2005 – pentru raport 
suplimentar); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.40 
din Legea nr.26/1996 – Codul Silvic (PlX273/2005 – sesizare în fond); 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
 - domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Marinescu, director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 



 3

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003. Domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen a prezentat, în calitate de iniţiator, expunerea de motive. Au urmat 
dezbateri. Propunerea legislativă a fost respinsă, urmând ca la comisie să se 
întocmească un raport înlocuitor de respingere. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
art.40 din Legea nr.26/1996 – Codul Silvic. Domnul deputat dr. Atilla Kelemen a 
prezentat expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator al proiectului de lege. 
Propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 3 
voturi împotrivă şi o abţinere. 

Lucrările şedinţei au fost reluate în ziua de 10.11.2005, începând cu orele 
930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (PLX 127/2005 – sesizare în fond); 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru exceptarea de la plata 
taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier naţional, din 
proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita (PLX 507/2005 – avizare). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Atilla Blenesi, director în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

reorganizarea terenurilor agricole prin comasare. Domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen, în calitate de iniţiator al propunerii legislative, a prezentat expunerea de 
motive. Au urmat dezbateri. Propunerea legislativă a fost aprobată în unanimitate, 
urmând a se întocmi un raport cu amendamente. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru exceptarea de 
la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier naţional, 
din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita. 

Proiectul de Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea 
definitivă a unui teren din fondul forestier naţional, din proprietatea comunei 
Gălăuţaş, judeţul Harghita a primit aviz favorabil. 
 
 
 
                Preşedinte,                                                          Secretar,  
     
          Dr. Atilla KELEMEN                                     Ioan MUNTEANU 
              


