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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 martie 2011 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 
şi 24 martie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006  (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic  (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 585/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
682/2010). 

6. 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 
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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).  

7. 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).  

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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 din data de 22 martie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
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nr.407/2006  (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 56/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic  (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 576/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 585/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 747/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
682/2010). 

6. 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).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu 
Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Béres Ştefan Vasile, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, 
Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă.   

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz Nicolae l-a înlocuit 
pe domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, domnul deputat 
Dragos-Adrian Iftime l-a înlocuit pe domnul deputat Marian Avram, 
domnul deputat Doru Leşe l-a înlocuit pe domnul deputat Mircia 
Giurgiu, domnul deputat Cristian Petrescu l-a înlocuit pe domnul 
deputat Valeriu Tabără, domnul deputat Marin Mircea  l-a înlocuit pe 
domnul deputat Mihai Banu, domnul deputat Lucian Nicolae Bote l-a 
înlocuit pe domnul deputat Constantin Chirilă, domnul deputat Sava 
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Andrei l-a înlocuit pe domnul deputat Stelian Fuia, domnul deputat 
Gheorghe Gabor l-a înlocuit pe domnul deputat Florin Ţurcanu şi 
domnul deputat George Ionescu l-a înlocuit pe domnul deputat 
Corneliu Olar.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor. 
- domnul Georgică Sasu – consilier principal, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul colonel Marin Alniţei – şef direcţia topografică 

militară, Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul locotenent colonel Mihai Dănilă – consilier juridic, 

Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică a 
Ministerului Apărării Naţionale; 

- domnul Florin Vasile – consilier juridic, Ministerul Apărării 
Naţionale; 

- doamna Maria Luisa Arsenie – director - Direcţia juridică, 
Agenţia Domeniilor Statului;  

- doamna Florina Dinicuţu – şef serviciu, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Neculai Şelaru – director general, Asociaţia generală a 
vânătorilor şi pescarilor sportivi din România - AGVPS. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006  (PL.x 56/2011), a Propunerii legislative 
privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 576/2010), a Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 585/2010), a Propunerii legislative 
pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (Pl.x 747/2010) şi a Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL.x 682/2010). 

Au urmat dezbateri.  
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de 

amânare a analizei.  
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Propunerea de amânare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 12 voturi pentru amânarea dezbaterii şi 11 voturi împotriva 
propunerii de amânare.  

S-a cerut ca la următoarea dezbatere să fie invitaţi şi 
reprezentanţi ai Romsilva. 

În continuare 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).  

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut câteva precizări legate 
de sumele care vor fi necesare şi de stadiul realizării operaţiunilor de 
aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a reamintit că problemele 
legate de costurile cu care se vor realiza operaţiunile şi de realizare a 
ortofotplanurilor au mai fost dezbătute şi atunci se spunea că acestea 
se vor înjumătăţi. 

A apreciat că fondurile destinate acestor acţiuni ar fi trebuit 
evidenţiate în fundamentarea actului normativ. A cerut 
reprezentanţilor MAPN şi MADR să prezinte date concrete legate de 
costuri.  

Domnul colonel Marin Alniţei, şef direcţia topografică militară 
din cadrul MAPN, a arătat că operaţiunile legate de 
aerofotogrammetrie ar fi trebuit să înceapă mai de mult. 

Preţurile la care se realizau aceste operaţiuni sunt convenabile şi 
ele ajung la 8,6 lei/kilometrul pătrat. Pentru a se realiza o calitate 
corespunzătoare a fotografiilor aeriene, zborurilor trebuie efectuate în 
perioada martie-aprilie şi septembrie-octombrie, perioade considerate 
optime pentru ca anumiţi factori naturali să nu influenţeze 
măsurătorile.  

Domnia sa a arătat că s-au comis şi unele greşeli, dar specialiştii 
care lucrează în acest domeniu sunt suficient de profesionişti încât ele 
să fie eliminate rapid.  

S-a propus aprobării forma înaintată de Senat. Propunerea de 
aprobare a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 martie 2011, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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1. 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).  

2. 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). 

3. 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). 

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. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la 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 (PL.x 29/2011).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea de aprobare a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la 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 
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celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 744/2010). 

Domnul deputat Valeriu Alecu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Ion 
Dumitru, Toader Stroian, Tinel Gheorghe, Pavel Horj. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege. Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru şi 1 abţinere. 

Membrii comisiei au hotărât ca Propunerea legislativă privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl.x 
749/2010) să fie respinsă. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 24 martie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

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 
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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. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la 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 (Pl.x 743/2010). 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. 
S-au înregistrat 23 de voturi pentru respingere şi 2 voturi împotriva 
respingerii.  

În continuare, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, 
respingerea 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 (Pl.x 742/2010) şi a Propunerii legislative privind 
punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi 
reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
(Pl.x 847/2010). 
 
 

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