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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 19.05.1999 

 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, preşedintele 
Comisiei. 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

“Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră în baza dispoziţiilor 
Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.” 
(continuarea dezbaterilor) 

 
Au participat ca invitaţi: 
- Domnul deputat Vasile Lupu, iniţiator al propunerii legislative aflată în dezbatere; 
- Domnul Romică Tomescu, Ministrul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 

 
Au continuat dezbaterile asupra propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră în baza dispoziţiilor Legii nr. 
169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu art. 17 (2) – text 
propus pentru reformulare în şedinţa precedentă. 

Domnul deputat Paul Aurelian Alecu – PNŢ-CD a arătat că în urma votării în şedinţa 
trecută a art. 22, 24, 28 şi 29, suprafaţa pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul 
terenurilor cu destinaţie forestieră, s-a adjudecat în variante diferite (10 şi 30 ha) şi a propus  
stabilirea aceleiaşi suprafeţe, prin vot, pentru întocmirea unui raport credibil. 

Grupurile parlamentare PDSR, PRM şi PD au părăsit sala de şedinţă refuzând 
participarea la votul privind stabilirea suprafeţei în cazul reconstituirii dreptului de proprietate 
asupra terenurilor cu destinaţie forestieră.. 

În urma votării limitelor de suprafaţă forestieră (10 şi 30 ha) a fost adjudecată suprafaţa 
de 30 ha (15 voturi pentru, 1 vot contra). 
La finalul şedinţei Comisia a votat legea în ansamblul ei (15 voturi pentru, 1 abţinere) 
 Amendamentele admise  şi respinse aduse în timpul şedinţei vor fi cuprinse în raportul 
Comisiei. 
 
 
 
 
           Preşedinte,              Secretar, 
 
      Gheorghe Cristea                                 Victor Neagu 
 
 


