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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29 februarie şi 1 martie 2012 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29 
februarie şi 1 martie 2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Analize pe domenii cu reprezentanţii Agenţiei Domeniilor 
Statului, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi 
Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară.   

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun  cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 712/2011). 

3.  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). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (raport; Pl.x 11/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 12/2012). 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar; PL.x 
211/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 28 februarie 2012 au început la ora 
1500 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analize pe domenii cu reprezentanţii Agenţiei Domeniilor 
Statului, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi 
Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară.   

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul de mediu (raport comun  cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 712/2011). 

3.  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). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, 
Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia.  

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
 - domnul Bogdan Ilea – preşedinte, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Gheorghe Popescu – preşedinte, Administraţia Fondului 

de Mediu;  
- doamna Didina Ioan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Alina Chirfot – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
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- domnul Mihai Florescu – consilier superior, Ministerul 
Finanţelor Publice; 

- domnul Mihai Busuioc – preşedinte, Agenţia Naţională pentru 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

S-a trecut la primul punct al ordinii de zi.  
Domnul deputat Toader Stroian l-a întrebat pe domnul Bogdan 

Ilea, preşedinte al ADS, care este suprafaţa de teren care trebuie 
restituită comisiilor locale de restituire a dreptului de proprietate şi în 
cât timp crede că aceste suprafeţe pot fi restituite celor care au 
formulate cereri în acest sens. 

Domnul Bogdan Ilea, preşedinte al ADS a arătat că în termen de 
o săptămână va prezenta o informare exactă, dar nu a precizat în ce 
perioadă va fi realizată restituirea proprietăţilor, amintind că în acest 
proces trebuie respectate o seamă de prevederi legale.  

În continuare, domnul deputat Toader Stroian a adresat două 
întrebări preşedintelui ANCPI, domnul Mihai Busuioc, rugându-l să 
facă anumite precizări legate de tranzacţiile cu terenuri, care sunt 
îngreunate de unele reglementări aprobate în ultimul timp. 

Domnul Mihai Busuioc, preşedinte al ANCPI a răspuns la 
întrebările formulate şi a cerut sprijinul membrilor comisiei în 
realizarea unei analize mai detaliate a domeniului cadastrului, pentru că 
activitatea celor de la cadastru este îngreunată de neconcordanţele 
existente între actele eliberate de comisiile locale de reconstituire a 
dreptului de proprietate şi situaţiile existente acum în realitate. 

Domnia sa a atras atenţia că sunt multe succesiuni neefectuate, 
există neconcordanţe în teren şi altele, dar pentru îndreptarea 
neajunsurilor în domeniu nu există, acum, nici asigurarea financiară, 
nici resurse umane.  

Domnia sa a pledat pentru asigurarea unei evidenţe stricte a 
domeniului public şi pentru finalizarea legilor în domeniul proprietăţii. 

Domnul deputat Mihai Banu a precizat că nu este de acord cu 
transferul la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a ANCPI 
şi a cerut ca în acest domeniu să fie formulate nişte programe clare, 
care să ducă la clarificarea situaţiei.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că sunt 16 ani de la 
apariţia Legii cadastrului nr. 7/1996, republicată, şi că trecerea ANCPI 
la MDRT are doar raţiuni financiare. A întrebat în cât timp se poate 
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realiza cadastrul funciar, chiar dacă sunt costuri imense pentru această 
operaţiune. A cerut ca modificările la legea cadastrului să fie făcute din 
timp. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că se impune o 
clarificare juridică a terenurilor, proces în care pot fi antrenate firme 
private care să realizeze cadastrul. A afirmat că legislaţia în domeniu a 
fost mai curată decât s-a aplicat. Important este să se facă ordine, în 
primul rând trebuie clarificată legislaţia. 

Domnul deputat Ion Tabugan a prezentat aspecte din zona 
Banatului, care demonstrează că situaţia în domeniul cadastrului poate 
fi pusă la punct.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (PL.x 
712/2011). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost votată, cu majoritate. S-au înregistrat 13 voturi 
pentru şi 3 abţineri.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 (PL.x 740/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că Guvernul nu susţine 
proiectul de lege. De asemenea, şi-a exprimat convingerea că un astfel 
de proeict de lege nu are cum să treacă. 

A propus respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 februarie 2012, 

începând cu ora 930, având  următoarea ordinea de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (raport; Pl.x 11/2012). 
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 12/2012). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, 
Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia.  

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

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl.x 11/2012). 

Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că punctul de vedere al 
Guvernului este clar şi trebuie acceptat. Domnia sa a afirmat că, în 
prezent, funcţionează o comisie care inventariază patrimoniul care 
aparţine unităţilor din cercetare şi care trebuie preluat de către ADS. 

Domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat în MADR, a 
arătat că în domeniul unităţilor din cercetare sunt multe lucruri de pus 
la punct şi ministerul acţionează în acest sens, împreună cu ASAS. 

Domnul Mihai Nicolescu a arătat că vor mai fi şi alte staţiuni care 
se vor transforma în centre de cercetare, iar în acest proces se va ţine 
cont ca tot ce este viabil să se consolideze, încât tot ceea ce este 
necesar pentru agricultura României să se rezolve în ţară. 

S-a propus respingerea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 
12/2012). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 

Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 martie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport suplimentar; PL.x 
211/2011). 

Au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan 
Ion, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, 
Tărâţă Culiţă. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia.  

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

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Conf.univ.dr.ing.Adrian Rădulescu  Marian Avram  
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