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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 14 şi 15 octombrie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 şi 
15 octombrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 311/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza reexaminării Legii  privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul 
de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în 
domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport de 
reexaminare comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 343/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 14 octombrie 2009 au început la 
ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 311/2009).  
  Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 311/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege a explicat că propunerea legislativă are ca obiect 
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abrogarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, motivându-se că aplicarea acestor prevederi 
determină diminuarea suprafeţei de teren proprietate publică a statului, 
strict necesară pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material 
săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, din 
administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricole din 
subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”. 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru a se 
permite studierea tuturor observaţiilor pe care conducerea ASAS le-a 
înaintat către comisia de agricultură. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 octombrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Reexaminării Legii  privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - 
Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (raport de 
reexaminare comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; Pl.x 343/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza reexaminării Legii  privind 

trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, 
Judeţul Sibiu (Pl.x 343/2008).  

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate. 

 
 Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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