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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua 17 martie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 17 
martie 2011,  având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea 
şi completarea 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 871/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor 
în agricultură (raport; PL.x 29/2011).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(1) al art.24 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 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 744/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.28 din Legea 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 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 743/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 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 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 742/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind punerea 
în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi 
reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
847/2010). 

Lucrările şedinţei au început la ora 930 şi au fost conduse de 
domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Fuia Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram 
Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu 
Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. Au fost absenţi, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără şi domnul deputat Victor 
Raul Soreanu Surdu, aflat în concediu medical. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru 
modificarea şi completarea 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 871/2010).  

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru 
şedinţa următoare.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru 
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modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
alocării fondurilor în agricultură (PL.x 29/2011).  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege şi a precizat că în Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci proiectul de lege a primit aviz 
favorabil. 

De asemenea, domnia sa a mai arătat că aplicarea măsurilor 
prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor 
publici ai PNDR şi operatorilor economici din agricultură să dispună 
de resursele financiare necesare realizării investiţiilor şi a lucrărilor 
agricole, care vor duce în final la dezvoltarea spaţiului rural prin 
creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale. 

Neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă 
generează blocaje financiare, insolvenţa, cu afectarea supravieţuirii 
operatorilor economici din sectorul agroalimentar, pierderea   
spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea 
economiei în zonele rurale. 

Neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă 
generează blocaje financiare, insolvenţa, cu afectarea supravieţuirii 
operatorilor economici din sectorul agroalimentar, pierderea a 
numeroase  locuri de muncă precum şi grave deficienţe în absorbţia 
fondurilor externe nerambursabile datorate lipsei plafonului de 
garantare constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2009 şi a Legii nr. 329/2009. 

Au urmat dezbateri şi s-a hotărât continuarea analizei în 
şedinţa de săptămâna viitoare a comisiei.   

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia          Vasile Mocanu    
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