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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 şi 10 
iunie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind măsuri de 
stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.22¹ din legea 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, 
cu modificările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 287/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 265/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (raport.; PL.x 
225/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 350/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
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înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională; PL.x 328/2010). 

9. Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege 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 (aviz; PL.x 
133/2010). 
 10. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere 
pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz; Pl.x 251/2010). 

11. Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001 (aviz; PL.x 303/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 8 iunie 2010 au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind măsuri de 
stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.22¹ din legea 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, 
cu modificările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 287/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; Pl.x 265/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare  (raport; PL.x 300/2010). 
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5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 
329/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (raport.; PL.x 
225/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 350/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională; PL.x 328/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

A absentat, motivat, domnul deputat Mircia Giurgiu, aflat  în 
delegaţie externă.  

Lucrările şedinţei 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 Vasile Mihai Ozuno – secretar de stat, Ministerul 

Apărării Naţionale; 
- doamna Kerekes Melinda - director general adjunct, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
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- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Radu Timofte – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Georgeta Petre – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Andrei Kocsis – director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Nagy Peter Tamas – director, Agenţia Naţională pentru 

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Mihai Dănilă – consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale; 
- domnul Marin Alniţei – şef direcţia topografică militară, 

Ministerul Apărării Naţionale;  
- domnul Mihai Busuioc – preşedinte, Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
- domnul Ovidiu Victor Ganţ – deputat.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor 
în România (Pl.x 66/2010). 

În timpul dezbaterilor s-a cerut amânarea analizei, pentru 
clarificarea posibilităţilor de accesare a fondurilor şi sprijinului 
financiar în cadrul programelor care sunt acum în derulare.  

În continuare s-a hotărât ca Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.22¹ din legea 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, cu modificările ulterioare (Pl.x 287/2010), Propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii zootehniei 
nr.72/2002 (Pl.x 265/2010), Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare  (PL.x 300/2010) şi Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 329/2010) să fie 
amânate pentru şedinţa de săptămâna viitoare a comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 
(PL.x 225/2010). 

Domnul deputat Corneliu Olar a susţinut că proprietarii de păduri 
să-şi poată exploata singuri lemnul necesar, fără a mai fi nevoie de 
firme specializate pentru executarea lucrărilor de tăiere.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că era necesar un calcul 
făcut de Ministerul Mediului şi Pădurilor, să vedem ce înseamnă acest 
volum la nivel naţional. Să se vadă care este impactul. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut ca soluţiile 
să fie găsite acolo, în Ţara Moţilor, unde există tradiţie în exploatarea 
lemnului şi zona pentru care acest proiect de lege a fost iniţiat, în 
principal.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (Pl.x 350/2010). 

Domnul deputat Ovidu Victor Ganţ, iniţiator al proiectului de lege 
a prezentat expunerea de motive. 

Domnia sa a arătat că propunerea legislativă  are ca obiect 
modificarea Titlului VI al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. În 
fapt, iniţiatorul vizează completarea cu un nou alinat, alin.(9) a art.28 
din Legea 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, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării obştilor 
ale căror terenuri sunt în devălmăşie sau indiviziune de la prevederile 
alin.(7) şi (8) ale acestui articol. În expunerea de motive se precizează 
că aplicarea prevederilor alin.(7) şi (8) ale art.28 din actul normativ de 
bază ar conduce la lezarea gravă a dreptului de proprietate întrucât 
obştile de cumpărare nu au primit sprijinul statului la dobândirea 
proprietăţii asupra terenurilor acestora.  

Au urmat dezbateri. 
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (PL.x 328/2010). 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a prezentat 
expunerea de motive.  

Domnul colonel inginer Marin Alniţei, din partea MApN, a 
prezentat punctul de vedere al reprezentanţilor din serviciile de 
topografie militară. 

Domnul Mihai Busuioc, director ANCPI a arătat că este necesar 
ca activitatea de desecretizare a ortofotoplanurilor preluate de la armată 
să se facă mai repede şi a declarat că există deschidere către celelalte 
instituţii implicate. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost aprobat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 iunie 2010, 
începând cu ora 10,00, având următoarea ordine de zi:  

- Întâlnire cu producătorii de pâine din România, analiza situaţiei 
evaziunii fiscale. 

- Întâlnire cu conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru analizarea activităţii direcţiilor agricole judeţene şi a 
modului în care se derulează accesarea fondurilor  europene pentru 
dezvoltare rurală.  

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

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   
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A absentat, motivat, domnul deputat Mircia Giurgiu, aflat  în 
delegaţie externă.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Mihai Dumitru – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniela Giurcă – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Graţiela Iordache – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Tanţi Anghel – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Mariana Vizoli – director, Ministerul Finanţelor Publice;  
- domnul Dragoş Doroş – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Ion Capdefier – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
Domnul Bogdan Dragoş – vicepreşedinte, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală; 
- domnul Ladanyi Arpad – comisar general, Garda Financiară; 
- domnul Aurel Popescu – preşedinte, ROMPAN; 
- domnul Răzvan Radu – manager general, SPICUL SA; 
- domnul Edward Ilie – director executiv, SPICUL SA; 
- domnul Viorel Marin – preşedinte, Asociaţia Naţională a 

Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România; 
- domnul Gheorghe Giurgea – vicepreşedinte, Asociaţia Naţională 

a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România; 
- domnul Cristache Ghionea – vicepreşedinte, Asociaţia Naţională 

a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România. 
S-a trecut la analiza situaţiei din industria panificaţiei. 
Domnul Viorel Marin, preşedinte ANAMOB, a arătat că este 

mulţumit de modul în care s-a acţionat la nivelul guvernamental pentru 
elaborarea unor acte normative care să stopeze evaziunea fiscală în 
domeniul panificaţiei. Se impune disciplină în domeniul comerţului cu 
produse de panificaţie şi i-a rugat pe reprezentanţii MFP să se 
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concentreze pe controale pe circuitul comercial al produselor şi pe 
asigurarea condiţiilor specifice în care să se desfăşoare comerţul cu 
produse de panificaţie.  

Domnul Aurel Popescu, preşedinte ROMPAN, a arătat că 
problema evaziunii fiscale este veche şi că actul normativ pe care MFP 
îl are în pregătire va avea darul de a mai stopa acest fenomen destul de 
nociv pentru bugetul statului. Chiar dacă nu-şi face iluzii că evaziunea 
fiscală va fi eliminată, a propus să se elaboreze nişte normative potrivit 
cărora vânzarea  pâinii să se facă doar în magazine specializate sau în 
raioane distincte, amenajate potrivit cerinţelor pe care acest segment 
comercial le impune. În acest fel va scădea numărul de magazine cu 
această destinaţie şi se vor putea impune mai uşor reguli stricte de 
comercializare şi de fiscalizare a sectorului de panificaţie. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă s-a declarat mulţumit de măsurile 
stabilite de MFP cu privire la taxarea inversă la cereale, care va reuşi să 
diminueze evaziunea fiscală în comerţul cu cereale.  

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca în stabilirea normelor 
metodologice de aplicare a noilor acte normative în domeniul 
combaterii evaziuni fiscale să fie antrenate şi alte instituţii ale statului.  

Aceste norme ar trebui să prevadă şi elemente de trasabilitate a 
produselor. Este nevoie să fie sprijinite investiţiile mari, cei care 
lucrează legal şi care au investit în domeniu.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut maximă seriozitate în 
tratarea problemelor legate de evaziunea fiscală, care aduce mari 
pagube bugetului ţării. Trebuie descurajată concurenţa neloioală. 
Analiza trebuie extinsă şi la importurile de carne şi de alte produse 
alimentare, pentru că acestea prezintă un pericol real pentru producătorii 
autohtoni. Trebuie acţionat pentru stimularea economiei reale, pentru 
stoparea activităţilor ilicite, pentru stoparea activităţilor bazate pe fals şi 
evaziune. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut studierea şi preluarea în 
legislaţia internă a unor elemente pozitive existente în legislaţia altor 
ţări, cum este, de exemplu, Canada, unde comerţul cu cereale se 
desfăşoară în baza licenţierii firmelor specializate.  

A propus, de asemenea, ca firmele care desfăşoară activităţi în 
comerţul cu cereale să aibă o vechime minimă de 3 ani, dovedită, pentru 
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a elimina din piaţă firmele fantomă care apar şi dispar, fără să dea 
socoteală cuiva pentru activitatea desfăşurată.  

Trebuie stabilite reguli precise pentru manipulare în piaţă a 
produselor agricole şi aici ar trebui luate în calul toate propunerile care 
se fac.  

Domnia sa a propus să se ţină legătura cu asociaţiile agricole, în 
special cu cele din sudul Europei, unde sunt probleme similare cu cele 
din România în domeniul manipulării producţiei agricole. Mare atenţie 
să se acorde certificării comercianţilor de cereale. 

A propus să se studieze posibilitatea returnării unei părţi din TVA 
celor care cumpără produse alimentare şi dovedesc acest lucru cu 
bonurile fiscale prezentate la momentul returnării.  

În continuare, s-a trecut la analiza activităţii direcţiilor agricole 
judeţene şi a stadiului accesării fondurilor europene pentru dezvoltare 
rurală.  

Domnul Mihai Dumitru, ministrul agriculturii, a prezentat o 
situaţie a acţiunilor MADR şi măsurile pe care ministerul le are în 
derulare în perioada următoare.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Mihai Banu a prezentat câteva propuneri de 

reorganizare la nivel judeţean, şi a cerut ca toate aceste transformări să 
ducă specialiştii agricoli mai aproape de fermieri, care au nevoie de 
sprijin de specialitate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că era foarte bine dacă 
MADR prezenta o analiză a costurilor pe fermier. Trebuie văzut cu 
mare atenţie care vor fi serviciile care vor rămâne după aceste 
restructurări. 

Domnul  deputat Marian Avram a cerut o documentare exactă a 
tuturor măsurilor. Trebuie apărate unităţile moderne care produc la nivel 
european  şi trebuie stabilite căi clare de parcurs pe fiecare domeniu. În 
acest sens a cerut existenţa unei direcţii de programe şi a unor programe 
sectoriale.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că restructurarea 
sistemului administrativ este o sarcină dificilă, ea trebuie foarte bine 
gândită şi făcută pe criterii bine stabilite. Dacă va fi nevoie de 
modificări legislative, conducerea MADR să se bizuie pe membrii 
comisiei pentru agricultură, care vor sprijini tot acest proces de reformă. 
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Trebuie foarte bine analizată fiecare acţiune, pentru că sunt unităţi care 
au şi gestiuni serioase. Trebuie studiate şi experienţe din alte state care 
au reformat sistemele lor din agricultură. Un rol mare va reveni 
camerelor agricole, care vor avea rolul de a descentraliza administraţia 
din domeniul agriculturii şi va aduce specialiştii mai aproape de nevoile 
fermierilor.  

Va trebui clarificată problema cadastrului şi va trebui reglementată 
situaţia în domeniul protecţiei plantelor. Asigurarea unui mediu 
economic normal va fi una dintre condiţiile necesare dezvoltării unei 
agriculturi moderne.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 iunie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege 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 (aviz; PL.x 
133/2010). 
 2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz; Pl.x 251/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001 (aviz; PL.x 303/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-
Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

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

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

S-a hotărât ca Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de 
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utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl.x 251/2010) să primească aviz 
favorabil.  

Proiectul de Lege 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 (PL.x 133/2010) a primit aviz negativ, în unanimitate.  

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001 (PL.x 303/2010) a primit aviz negativ, cu 
majoritate de voturi. S-au înregistrat 25 de voturi pentru aviz negativ şi 
2 abţineri.  

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 


		2010-06-17T09:10:15+0300
	Elena V. Ciuverca




