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al şedinţelor 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.  

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 
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: 
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- 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). 

Domnul deputat Ion Tabugan a arătat că este nemulţumit de 
faptul că membrii Comisiei pentru agricultură nu au fost consultaţi în 
legătură cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Domnia sa a arătat că este convins că această omisiune a fost 
intenţionată, având în vedere că în Comisia de agricultură sunt mulţi 
ingineri silvici care ar fi avut un punct de vedere avizat în ceea ce 
priveşte ariile protejate.  
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Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu a cerut ca înainte de 
începerea dezbaterilor, să se verifice prezenţa membrilor comisiei şi 
să se clarifice care sunt, în realitate, membrii din comisie care sunt 
înlocuiţi de domnii deputaţi delegaţi de grupurile parlamentare.  

Domnul deputat Ion Dumitru şi-a declarat nemulţumirea legată 
de faptul că în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice nu s-a dezbătut şi bugetul alocat 
pentru acest an pentru partea care se referă la păduri, din bugetul 
alocat MMP. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că nu este potrivit ca 
domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de 
vicepreşedinte al AGVPS, să conducă lucrările şedinţei în care se 
dezbate legislaţia privind vânătoarea. 

A cerut ca misiunea de a conduce dezbaterile să fie dată altui 
vicepreşedinte al comisiei, văzând în actuala situaţie o stare de 
incompatibilitate.  

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz Nicolae  a arătat că-l 
înlocuieşte la şedinţă pe domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, 
care este şi vicepreşedinte al comisie, dar nu vede în acest caz unul de 
incompatibilitate şi a cerut reluarea dezbaterilor într-un proces 
normal.  

 Domnul deputat Ioan Munteanu a susţinut că în toate comisiile 
Parlamentului sunt dezbătute probleme de specialitate, în diferite 
domenii, fără a se reclama aspecte de incompatibilitate. Sunt multe 
cazuri în care membrii în comisiile de specialitate sunt specialişti în 
domeniile respective, fără să se fi pus problema incompatibilităţii.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a afirmat că, 
domnia sa, care-l cunoaşte pe domnul deputat Tinel Gheorghe de 
ceva timp, crede că aici este vorba de a salva pe cineva şi nu 
împărtăşeşte ideea incompatibilităţii în acest caz. 

A cerut domnului deputat Tinel Gheorghe ca, în cazul în care va 
fi nemulţumit de modul în care sunt conduse lucrările şedinţei şi de 
forma în care va arăta raportul final asupra proiectului de lege aflat în 
dezbatere, să se adreseze Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
care să-şi spună punctul de vedere şi să decidă eventual chiar 
rediscutarea proiectului de lege.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că în calitate de 
raportor la proiectele de lege care se referă la modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 nu a căutat să 
facă vreo afirmaţie jignitoare şi nici o aluzie, dar, fiind vorba de 
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formularea multor amendamente nu vrea ca fondul legii de bază să 
fie modificat. Nu doreşte o schimbare, în timpul jocului, chiar a 
regulilor jocului.  

Domnia sa a arătat că sunt foarte multe interese, mai ales în 
ceea ce priveşte gestionarea fondurilor de vânătoare.  

De-a lungul timpului, această lege a născut multe pasiuni.  
Trebuie respectate anumite principii. Dreptul la proprietate este 

un drept inalienabil. În acelaşi timp, vânatul este considerat a fi un 
bun public, de interes naţional, dar care creşte pe  proprietatea cuiva. 

În momentul de faţă, actuala clasă politică trebuie să 
complementarieze aceste lucruri şi să finalizeze o lege bună. 

O altă problemă este legată de gestionarea fondurilor de 
vânătoare şi a cerut ca aceasta să se facă pe principiul profitabilităţii, 
dar nu în interes clientelar, ci în interesul protejării faunei cinegetice 
şi a mediului. 

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz Nicolae a mulţumit 
pentru ocazia de a participa la dezbateri şi a apreciat modul în care 
legea vânătorii a fost elaborată în 1995, ea fiind unanim apreciat chiar 
la nivel european, unde a constituit un model şi pentru elaborarea 
altor legi naţionale, aşa cum a fost cazul în Italia. 

Ceea ce trebuie avut în vedere acum este să se respecte şi 
legislaţia europeană aflată în vigoare, să nu se transforme activitatea 
de vânătoare în una comercială şi să se asigure că şi peste 50 de ani 
vor exista vânători şi vânătoarea în România. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a cerut să se facă o analiză 
lucidă a situaţiei, pornind de la realităţi, iar legea să prevadă cele mai 
bune soluţii pentru protejarea vânatului şi a vânătorilor.  

Domnul deputat Lucian Nicolae Bote a arătat că nu are 
pregătirea necesară în domeniul supus dezbaterii, însă are capacitatea 
de a prezenta un punct de vedere al celor care l-au trimis în 
Parlament.  

Ca parlamentar al PD-L nu poate susţine decât varianta pe care 
a înaintat-o Guvernul. A dat drept exemplu modul profesionist în care 
în judeţul Sălaj filiala AJVPS se ocupă de gestionarea fondurilor de 
vânătoare şi de vânat, în ansamblu. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că s-au 
făcut observaţii pertinente în legătură cu problemele aflate în 
dezbatere şi că sunt diferenţe în modul în care vânatul şi vânătoare se 
prezintă şi aceste diferenţe sunt o măsură a preocupărilor celor care 
răspund de acest domeniu. În elaborarea cadrului legislativ ar trebui 
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văzută şi experienţa altor state, dar trebuie acordată atenţie acelor 
acţiuni care să pună ordine în gestionarea fondurilor de vânătoare şi 
în conservarea şi perpetuarea vânatului în România.  

 Domnul deputat George Ionescu a propus amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă  viitoare şi a prezentat unele aspecte din 
domeniul vânătorii din judeţul Prahova. În Prahova, AGVPS nu se 
prea ocupă de vânat.  

Domnul Neculai Şelaru, director general al AGVPS, a susţinut 
că, în domeniul vânătorii, România poate fi considerată încă un 
paradis, fapt ce demonstrează că legea vânătorii este o lege bună, 
eficientă. A afirmat că promovarea unei legi noi ar putea produce 
mari tulburări.  

A apreciat că ordonanţa propusă este una echilibrată şi 
consultând toate asociaţiile din teritoriu s-a constatat că acestea sunt 
de acord cu noul proiect de act normativ.  

Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a declarat că la nivelul 
Ocolului Silvic Sighet a realizat încasări de zeci de mii de euro din 
activităţile pe care le-a organizat în domeniul vânătorii. A considerat 
că mai importante vor fi măsurile care se vor lua pentru protejarea 
fondului de vânătoare.  

S-a supus votului propunerea de amânare a analizei.  
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. 
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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: 

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. 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. 
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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 
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 
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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. 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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