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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 20 şi 21 iunie 2006 

  
 

Lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor s-au desfăşurat în zilele de 20 şi 21  iunie 
2006, având următoarea ordine de zi:  

 1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – sesizare în fond, 
PL-X 471/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români sau urmaşilor acestora pentru bunurile – inventar 
agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative 
agricole de producţie, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist 
instaurat la 6 martie 1945 – avizare, Pl-x 446/2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.9 din 
TITLUL XI, Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – avizare, Pl-x 
457/2006; 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea unor 
dispoziţii legale care reglementează exercitarea comerţului cu produse agricole în 
pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice – avizare, Pl-x 463/2006. 

Lucrările comisiei din data de 20.06.2006 au început la orele 1400 şi au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – sesizare în fond, 
PL-X 471/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români sau urmaşilor acestora pentru bunurile – inventar 
agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative 
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agricole de producţie, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist 
instaurat la 6 martie 1945 – avizare, Pl-x 446/2006. 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, motivat, 
domnii deputaţi Nicolae Popa, Valeriu Tabără şi Csaba Levente Szekely, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Iacob – director general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Dima Blenesi – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dorin Zaharescu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 

comisiei. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind suspendarea 

serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru 
care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – PL-X 
471/2006. 

Domnul Dănuţ Iacob, director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a  cerut date despre proporţiile cazurilor 
care fac obiectul proiectului de lege şi ca Guvernul să aibă foarte bine clarificate 
situaţiile şi răspunderile privitoare la domeniul dezbătut. 

Domnul deputat Ioan  Munteanu – este o problematică destul de complexă 
cunoaşterea exactă a tuturor cazurilor, pentru că unele se află încă pe rolul 
instanţelor. Întreabă dacă această modificare nu ar trebui să aibă şi o completare. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole, în timpul căreia s-au formulat 
amendamente. Toate articolele au fost votate în unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de Lege privind suspendarea serviciului public cu 
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 a fost votat în unanimitate. 

S-a trecut la avizarea şi dezbaterea propunerii legislative pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români sau urmaşilor acestora pentru bunurile – inventar 
agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative 
agricole de producţie, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist 
instaurat la 6 martie 1945 – Pl-x 446/2006. 

Domnul Attila Dima Blenesi, director general în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat punctul de vedere al Guvernului. 

Domnul deputat Ioan Hoban – lucrurile acestea trebuie susţinute pentru că 
actualul Guvern este un Guvern de centru-dreapta. Propune ca membrii comisiei să 
sprijine proiectul de lege. 
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S-a propus acordarea unui aviz negativ. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 9 voturi contra şi 1 

abţinere. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21.06.2006, începând cu orele 

900, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.9 din 

TITLUL XI, Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – avizare, Pl-x 
457/2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea unor 
dispoziţii legale care reglementează exercitarea comerţului cu produse agricole în 
pieţe, târguri, oboare şi alte zone publice – avizare, Pl-x 463/2006. 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, motivat, 
domnii deputaţi Nicolae Popa, Valeriu Tabără şi Csaba Levente Szekely, aflaţi în 
delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Attila Dima Blenesi – director general în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În timpul şedinţei au fost analizate cele două propuneri legislative aflate pe 
ordinea de zi. Atât propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, 
Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente –  Pl-x 457/2006, cât şi 
propunerea legislativă privind modificarea unor dispoziţii legale care 
reglementează exercitarea comerţului cu produse agricole în pieţe, târguri, oboare 
şi alte zone publice –  Pl-x 463/2006, au primit aviz negativ. Propunerea de aviz 
negativ a fost aprobată în unanimitate.  
 
 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Ioan MUNTEANU            


