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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 
şi 22 martie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 211/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (raport suplimentar; Pl.x 752/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 



6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (aviz; PL.x 31/20102). 

Lucrările şedinţei din data de 20 martie 2012 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2011). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

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

Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Dumitru Simionescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Dan Cârlan – director general, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Gheorghe Popescu – preşedinte, Administraţia 

Fondului pentru Mediu; 
- domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 

preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (PL.x740/2011). 

Domnul deputat Gabriel Andronache, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive. Domnia sa a precizat că sunt aproape 
60 de colegi care au semnat această propunere. Iniţiativa vine şi pune 
ordine într-un domeniu destul de important. Articolul 26 din Legea 
fondului funciar nr.18/1991 stabileşte la primul alineat, în urma 
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numeroaselor modificări şi completări aduse, faptul că terenurile 
situate în intravilanul localităţilor rămase la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de la persoane care au decedat şi/sau nu 
au moştenitori trec în proprietatea publică a acestora, precum şi 
interdicţia ca aceste terenuri să poată fi trecute în proprietate privată. 

Astfel, pe cale de consecinţă, şi terenurile aflate în proprietatea 
statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în 
administrarea primăriilor, potrivit dispoziţiilor art.36 alin.(1), vor 
avea acelaşi regim juridic. 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi odată cu intrarea 
în vigoare a noului Cod civil, în ambele cazuri expuse mai sus, 
suntem şi vom fi în prezenţa unei situaţii contradictorii. Astfel, în 
cuprinsul Legii nr.213/1998 sunt enumerate limitativ bunurile care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, iar articolul 1138 din Legea 287/2009 – Codul civil, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.511 din 24 iulie 2009, 
stipulează că moştenirile vacante intră în domeniul privat. 

Mai mult decât atât, odată cu intrarea în vigoare a Legii 
nr.158/2010, se constată o serie de disfuncţionalităţi în aplicarea unor 
prevederi incidente. Dintre acestea, menţionăm atribuirea în folosinţă 
gratuită a acestor terenuri potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unor locuinţe proprietate 
personală, vânzarea cu drept de preempţiune proprietarilor 
construcţiilor edificate pe terenurile situate în intravilan reprezentând 
grădini sau proprietarilor construcţiilor dobândite în baza Legii 
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 

Pentru a veni concret în sprijinul autorităţilor administraţiei 
publice locale, considerăm necesară modificarea şi completarea legii 
în vederea unei reglementări unitare. 

Măsurile propuse contribuie la rezolvarea problemelor de ordin 
administrativ şi financiar cu care acestea se confruntă. 

A cerut membrilor comisiei adoptarea raportului şi înaintarea 
acestuia plenului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Corneliu Olar a apreciat modul în care a fost 
prezentat şi susţinut proiectul de lege şi a cerut adoptarea acestuia. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că iniţiativa este de 
ceva timp în dezbatere, dar a cerut să se ţină cont şi de punctul de 
vedere al Guvernului care nu este de acord cu adoptarea acestei 
iniţiative legislative,  care precizează că forma actuală a art.26 alin.(2) 
din Legea nr.18/1991, care se propune a fi modificată prin punctul 2 
al iniţiativei legislative, urmează să fie abrogată odată cu intrarea în 
vigoare a noului Cod civil, întrucât, de la acel moment, nu se mai 
poate pune problema schimbării regimului juridic al terenurilor în 
cauză din bunuri proprietate publică în bunuri proprietate privată, câtă 
vreme acestea intră direct în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale menţionate. 

Domnia sa a precizat că ar trebui ca actele elaborate să fie cu un 
grad mai mare de acurateţe din punct de vedere juridic.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a explicat că 
atunci când legile funciare au fost elaborate s-a avut în vedere o 
repunere justă în proprietate. A propus amânarea dezbaterii. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996               
(PL.x 211/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

A precizat că proiectul de lege a mai fost amânat la dezbaterea 
în comisie. A cerut ca autorităţile publice locale să beneficieze de 
50% din valoarea redevenţei pentru concesionarea albiei râurilor. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 a fost votat în unanimitate. 

După finalizarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege, în 
cadrul comisiei a avut loc o analiză a cererilor depuse de 
reprezentanţii asociaţiilor de proprietari de păduri. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Tiberiu Poliac – preşedinte, Asociaţia proprietarilor de 

păduri şi păşuni Satu Mare; 
- domnul Sógor Alexandru – preşedinte, Composesoratul Dobra, 

judeţul Satu Mare; 
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- domnul Gheorghe Buz – preşedinte, Asociaţia urbarială 
Poienii de Sus, judeţul Bihor; 

- domnul Gheoghe Cozmuţa – vicepreşedinte, Asociaţia 
proprietarilor de terenuri din Ardeal. 

Domnul Gheorghe Cozmuţa, vicepreşedinte al Asociaţiei de 
proprietari de terenuri din Ardeal, a prezentat situaţia în care se află o 
parte dintre cei care au făcut parte din fostele asociaţii, cum au fost 
comunele politice sau composesoratele comunale grănicereşti, ale 
căror terenuri au fost atribuite, în opinia sa, ilegal unităţilor 
administrativ-teritoriale, aşa cum s-a întâmplat în judeţele 
Maramureş, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Bihor. 

Domnia sa a susţinut, în numele celor pe care-i reprezintă, că 
instanţele de judecată au considerat „Comuna” (politică, 
grănicerească) ca fiind o unitate administrativă teritorială, şi nu o 
formă asociativă de proprietate îndreptăţită la reconstituirea dreptului 
de proprietate. 

A precizat că în judeţele Harghita şi Covasna, restituirile s-au 
făcut către membrii asociaţiilor respective de proprietari şi a cerut ca 
similar să se procedeze şi în cazul asociaţiilor pe care le reprezintă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 martie 2012, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (raport suplimentar; Pl.x 752/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole (Pl.x 752/2010). 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a prezentat propunerea legislativă 
şi a precizat că aceasta a fost retrimisă din plenul Camerei 
Deputaţilor, pentru armonizarea punctului de vedere al Guvernului cu 
iniţiatorii, pentru a găsi o soluţie agreată de toţi, inclusiv de Guvern. 
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea cu o 
săptămână a analizei. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 760/2010). 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a prezentat expunerea de motive. 
Domnul Gheorghe Popescu, preşedintele AFM a prezentat 

punctul de vedere al Guvernului, care susţine varianta acestui proiect 
de act normativ ieşită din Senatul României, în sensul că propunerea 
de fond a fost respinsă, în schimb s-a adus un amendament care 
vizează punerea de acord a legislaţiei din România cu liniile 
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi 
forestier, sens în care subvenţia acordată pentru achiziţionarea de 
tractoare şi maşini agricole merge pe o intensitate maximă de ajutor 
de 40%, şi nu de 50%, cât este prevăzut în prezent în legislaţia 
românească. 

Domnia sa a precizat că motivul pentru care Guvernul nu 
susţinea acest proiect de lege a dispărut şi că a fost elaborat un ghid 
nou în acest caz. 

S-a trecut la dezbateri pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. S-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 martie 2012, 

începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (raport suplimentar; Pl.x 807/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (aviz; PL.x 31/20102). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Cristian Apostol, secretar de stat, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi etichetarea 
unor categorii de produse (Pl.x 807/2010). 

S-a propus amânarea analizei pentru o săptămână. Propunerea a 
fost votată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative (PL.x 
31/20102). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu, în calitate de raportor, a 
precizat că proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte 
normative are ca obiect de reglementare abrogarea şi modificarea 
unor acte normative, în scopul evitării blocării funcţionării unităţilor 
şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

 
  

PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu      Marian Avram  
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