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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 2014 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26, 27 
şi 28 august 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x 343/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991  (comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;Pl.x 283/2014). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 25 august 2014 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x 343/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991  (comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;Pl.x 283/2014). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL.x 343/2014). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea creării 
cadrului normativ necesar pentru recuperarea stratului de sol fertil 
decopertat, rezultat ca urmare a extinderii construcţiilor.  

Au urmat dezbateri. S-a propus adoptarea propunerii legislative în 
forma prezentată de Senat. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 august 2014, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;Pl.x 283/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl.x 283/2014). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 
articol, respectiv art. 501. Iniţiativa legislativă vizează ca înstrăinarea 
terenurilor agricole situate în extravilan să se poată realiza doar prin 
exercitarea dreptului de preempţiune de către coproprietari, dacă este 
cazul, precum şi de către proprietarii vecini, cu aplicarea prevederilor art. 
1730-1739 din Legea nr. 278/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare.  

Au urmat dezbateri.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 august 2014. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi;Pl.x 283/2014). 
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2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile  asupra  Propunerii legislative pentru 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl.x 283/2014). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  

Şedinţa comisiei a continuat în ziua de 28 august 2014, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege – Legea viei şi vinului 
în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege – Legea viei 
şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL.x 
191/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a precizat că pe acest subiect au fost organizate dezbateri cu 
reprezentanţii viticultorilor şi ai organizaţiilor care sunt implicate în 
sectorul vitivinicol pentru a se realiza o bună cunoaştere a problemelor şi 
a cerinţelor viticultorilor. S-au formulat foarte multe amendamente care 
trebuie analizate atent, pentru a se adopta cele mai potrivite măsuri.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât 
amânarea analizei şi reluarea ei într-o şedinţă pe care comisia o va 
desfăşura în teritoriu.  

 
P
  

REŞEDINTE,      SECRETAR,  

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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