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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei din zilele de 28 şi 30 iunie 2005 

 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 şi 30 iunie 2005 

având următoarea ordine de zi: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale 
„Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a 
Îmbunătăţirilor Funciare  (sesizare în fond – PL – X 257/2005). 

- Analiza situaţiei din domeniul îmbunătăţirilor funciare.  
Lucrările şedinţei din data de 28.06.2005 au început la orele 1400 şi  au 

fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale 
„Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a 
Îmbunătăţirilor Funciare. 

Domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

S-a trecut la dezbateri generale. 
După finalizarea dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2000 
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. prin 
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reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare a fost votat în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30.06.2005, începând cu 
orele 1000, având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Analiza situaţiei din domeniul îmbunătăţirilor funciare.  
Au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. Au 

lipsit motivat domnii deputaţi dr.Atilla Kelemen, Valeriu Tabără şi Mircia 
Giurgiu, aflaţi în delegaţie externă. Ca invitat a participat domnul Flaviu Lazin, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 
vicepreşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei din sectorul îmbunătăţirilor 
funciare. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat o informare în legătură cu ordinea de 
zi. Au urmat dezbateri. În cursul dezbaterilor au fost stabilite măsurile pentru  
îmbunătăţirea activităţii şi pentru  eliminarea unor disfuncţionalităţi apărute în 
activitatea de îmbunătăţiri funciare, mai ales în domeniul irigaţiilor. 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR,   

Adrian SEMCU              Ioan MUNTEANU 
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