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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24 şi 25 martie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24 şi 25 
martie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protecţia solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
212/2008). 

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 comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 557/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 
23/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; 
Pl.x 20/2010). 
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Lucrările şedinţei din data de 24 martie 2010  au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protecţia solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
212/2008). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi Mircia Giurgiu şi Dan Ştefan Motreanu, aflaţi 
în delegaţie externă. 

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 

Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x 337/2009). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a prezentat o 
informare în legătură cu stadiul în care se află cele două proiecte 
legislative şi a cerut o amânare a dezbaterii, pentru a da posibilitatea 
centralizării tuturor amendamentelor şi observaţiilor venite la comisie 
în ultima perioadă.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 martie 2010, 

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 comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 557/2009). 
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 
23/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; 
Pl.x 20/2010). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi Vasile Mocanu şi Dan Ştefan Motreanu, 
aflaţi în delegaţie externă. 

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

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 
23/2010). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege, precizând că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea art.74 şi completarea art.111 din 
Leg ea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul că deţinătorii de terenuri agricole vor 
fi obligaţi să le cultive, să asigure protecţia solului şi să execute 
lucrările pe curbele de nivel, iar refuzul acestora de a cultiva sau de a 
întreţine terenurile agricole, constituie contravenţie.  

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a precizat că 
Guvernul nu susţine proiectul de lege, arătând că, referitor la 
propunerea de modificare a art.111 din Legea nr.18/1991, în sensul de 
a se incrimina ca şi contravenţie refuzul deţinătorilor de terenuri 
agricole de a le cultiva şi de a le întreţine, trebuie observat că voinţa 
legiuitorului a fost aceea de a prevedea la art.75 din lege sancţiunea 
care se aplică acelora care nu asigură cultivarea terenurilor şi protecţia 
solului.  

Astfel, art.75 alin.(1) din lege prevede că proprietarii de terenuri 
care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art.74 (adică de a 
asigura cultivarea terenurilor şi protecţia solului) vor fi somaţi în scris 
de către primăriile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, să 
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execute aceste obligaţii, iar dacă aceste persoane nu dau curs somaţiei 
şi nu execută obligaţiile în termenul stabilit de primar, din motive 
imputabile acestora, vor fi sancţionate, anual, cu plata unei sume de la 
50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosinţă a 
terenului.  

Conform prevederilor alin.(3) al aceluiaşi articol, obligarea la 
plata sumei se face prin dispoziţia motivată a primarului şi sumele se 
fac venit la bugetul local.  

Sancţiunile civile deja existente constituie un mijloc juridic de 
exprimare a constrângerii de stat în forme specifice dreptului civil, 
prin care se garantează respectarea normelor juridice civile şi 
restabilirea ordinii de drept ştirbite ca urmare a încălcării acestor 
norme prin fapte ilicite, asigurându-se, totodată, satisfacerea 
intereselor celor lezaţi prin asemenea fapte.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei.  
 

 
           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără         Vasile Mocanu  
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