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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 
24 şi 25 februarie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 
   3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 
 4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (raport; PL.x 537/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 616/2009). 



6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
(raport; PL.x 632/2009). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI 
– Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 678/2009).  

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; 
PL.x 682/2009). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2009 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 
privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul 
Programului SAPARD (raport; PL.x 681/2009). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(raport; PL.x 683/2009). 

12. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (aviz; Pl.x 586/2009). 
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13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport înlocuitor; PL. x 
536). 

14. Întâlnire cu reprezentanţii Organizaţiei pentru protecţia 
animalelor VIER PFOTEN, în calitate de iniţiatori ai Campaniei de 
informare „Ştampila de pe ou” şi ai ANSVSA, ANPC, Uniunea 
Crescătorilor de Păsări din România, Institutul de Cercetări 
Alimentare, Televiziunea Română. 

Lucrările şedinţei din data de 23 februarie 2009 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 
   3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 
483/2009). 
  4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (raport; PL.x 537/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 616/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 618/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
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publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
(raport; PL.x 632/2009). 

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

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dicu Cornel – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Alina Florea – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florin Beiu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Reta Matei – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marin Feheş – preşedinte executiv, Asociaţia 

Proprietarilor de Păduri din România; 
- domnul Mircea Virgil Stoica – vicepreşedinte,  Asociaţia 

Proprietarilor de Terenuri Forestiere şi Păşuni Huedin; 
- domnul Gheorghe Cozmuţa – preşedinte, Asociaţia 

Proprietarilor de Terenuri Forestiere şi Păşuni din Maramureş. 
În deschiderea lucrărilor s-a informat că primele două puncte 

de pe ordinea de zi trebuie amânate, pentru a fi analizate într-o 
şedinţă viitoare, când va fi prezentat un proiect de raport în care să 
fie preluate cele mai bune idei din cele două propuneri legislative.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi 
republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 (Pl.x 483/2009). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (PL.x 537/2009). 

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de iniţiator, a 
prezentat proiectul de lege. 
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Domnul deputat Pavel Horj a apreciat că propunerea 
legislativă este binevenită, pentru că, în prezent, cadrul legal necesar 
finanţării şi realizării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate 
nu mai există.  

Abrogarea temeiului legal pentru finanţarea acestor contracte a 
determinat abandonarea lucrărilor de întreţinere şi completări 
prevăzute în documentaţiile tehnico-economice şi inevitabil la 
uscarea plantaţiilor deja înfiinţate. Prin sistarea lucrărilor, întreaga 
investiţie realizată cu eforturi umane şi financiare considerabile se 
pierde în totalitate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a susţinut necesitatea 
adoptării proiectului de lege, mai ales că,  între timp au apărut şi 
structurile silvice private, care nu figurau în Legea nr.107/1999. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (Pl.x 616/2009). 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, în calitate de 
raportor, a prezentat proiectul de lege. 

Domnul Gheorghe Cozmuţa, preşedinte APTFP Maramureş şi 
domnul Marin Feheş, preşedinte executiv APP din România, au 
prezentat un  istoric al comunelor politice şi au reclamat faptul că, în 
multe cazuri, proprietăţile unor „comune politice” au fost atribuite 
ilegal unităţilor administrativ-teritoriale. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Victor Raul 
Soreanu Surdu, Ioan Munteanu, Ion Dumitru, Toader Stroian, 
Corneliu Olar, Ion Tabugan, Pavel Horj, Tinel Gheorghe, Mihai 
Banu, Gheorghe Antochi, Valeriu Tabără, Valeriu Andrei Steriu 
care au prezentat soluţii pentru clarificarea acestor probleme.  
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În finalul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 24 de voturi pentru amânare şi 3 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 618/2009). 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (PL.x 
632/2009). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie.  

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 februarie 
2009 începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Întâlnire cu reprezentanţii Organizaţiei pentru protecţia 
animalelor VIER PFOTEN, în calitate de iniţiatori ai Campaniei de 
informare „Ştampila de pe ou” şi ai ANSVSA, ANPC, Uniunea 
Crescătorilor de Păsări din România, Institutul de Cercetări 
Alimentare, Televiziunea Română. 

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

Ca invitaţi au participat:  
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de 

Păsări din România; 
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- domnul Constantin Cerbulescu – preşedinte, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 

- domnul Grigore Horoi – preşedinte,  Agricola Bacău. 
Domnul deputat Valeriu Tabără a prezentat tema întâlnirii 

organizate de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice şi a precizat că, de această dată, 
afirmaţiile făcute în legătură cu calitatea producţiei de ouă aduc 
grave prejudicii agriculturii româneşti, în speţă aviculturii. Domnia 
sa a acuzat şi modul în care postul public de televiziune a prezentat 
puncte de vedere insuficient verificate şi a arătat că aceste luări de 
poziţie, care se apropie mai mult de senzaţional, trebuie combătute 
cu argumente ştiinţifice de cei care răspund de buna organizare şi 
desfăşurare a activităţii în agricultură.  

Domnul Ilie Van, preşedinte al UCPR, a mulţumit membrilor 
comisiei pentru organizarea acestei analize şi a subliniat importanţa 
deosebită a apărării intereselor producţiei interne, pusă în faţa 
concurenţei internaţionale.  

Domnia sa a arătat că afirmaţiile lansate de Asociaţia VIER 
PFOTEN România şi susţinute de profesorul nutriţionist Gheorghe 
Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, 
potrivit cărora două treimi din ouăle produse în România ar proveni 
de la găini crescute în condiţii improprii şi hrănite cu vitamine 
sintetice sau medicamente nu sunt reale şi aduc atingere producţiei 
interne din acest domeniu. 

A precizată că doar 17% dintre găini sunt crescute în sistem 
intensiv industrial şi că în România se practică acele sisteme care se 
întâlnesc şi în Uniunea Europeană, a cărei legislaţie a fost preluată 
încă din 2005. 

Din datele pe care le are, o parte dintre producătorii de ouă din 
ţara noastră s-au unit şi vor înainta o acţiune în instanţă, împotriva 
Asociaţiei Vier Pfoten România şi a profesorului Gheorghe 
Mencinicopschi, ale căror afirmaţii le-au adus grave prejudicii în 
plan economic. 

A afirmat că „ştampila de pe ou” este una dintre cele mai bine 
legiferate activităţi din punctul de vedere al trasabilităţii şi a precizat 
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că. în România, în producţia de ouă. nu sunt utilizaţi hormonii de 
creştere, organisme modificate genetic sau medicamente.  

Domnia sa a menţionat că întreaga industrie avicolă este în pas 
atât cu legislaţia europeană, dar şi cu tendinţele pe plan mondial, în 
primul rând în ceea ce priveşte siguranţa alimentară. Se acordă o 
atenţie aparte problemelor legate de contaminarea microbiologică şi 
de cea cu diferite substanţe chimice.  

 Domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte al ANSVSA a 
precizat că industria avicolă din România a fost permanent în atenţia 
Autorităţii şi că măsurile pe care reprezentanţii ANSVSA le-au luat 
în teritoriu ar putea fi, uneori, considerate excesive, şi aceasta din 
dorinţa de a se încadra în legislaţia existentă. 

Încă din 15 august, legislaţia necesară şi adoptată de Uniunea 
Europeană a fost preluată şi în legislaţia românească. 

S-a acordat atenţie aparte asigurării trasabilităţii producţiei 
alimentare. A apreciat că situaţia semnalată, cu afirmaţiile 
reprezentanţilor Vier Pfoten, a fost o situaţie în care alte interese, 
sau o abordare verificată a problemelor de bunăstare animală ar 
putea aduce prejudicii grave producţiei avicole interne.  

Domnul Constantin Cerbulescu, preşedinte al ANPC, a 
prezentat acţiunile întreprinse de instituţia pe care o conduce şi a 
asigurat că şi în viitor ANPC va avea în vedere o implicare 
permanentă prin efectuarea de controale tematice şi de rutină în 
unităţile angrenate în comercializarea produselor alimentare. 

Domnul Gheorghe Horoi, preşedinte, Agricola Bacău, a 
prezentat aspecte practice din activitatea unităţii pe care o conduce şi 
a susţinut că astfel de stări de lucruri generate de declaraţii 
iresponsabile aduc atingere producţiei interne din domeniul 
agriculturii. 

Domnul deputat Mihai Banu a arătat că simpla discuţie nu este 
suficientă, pentru că afirmaţiile lansate prin televiziunea naţională, 
care aduc prejudicii sectorului avicol, trebuie combătute cu 
argumente ştiinţifice, iar cei care atacă industria avicolă să fie 
chemaţi în instanţă de către reprezentanţii producătorilor din acest 
sector al producţiei avicole.  
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Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut date suplimentare în 
legătură cu aspectele analizate şi a cerut ca şi producătorii cu 
efective mai mici, din gospodăriile populaţiei să fie apăraţi, pentru 
că reprezintă un segment important.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a considerat că în cadrul 
analizei era necesar şi un punct de vedere al MADR, care să prezinte 
măsurile pe care le va lua pentru rezolvarea problemelor în perioada 
următoare.  

A solicitat ca, într-o viitoare, şedinţă autorii afirmaţiilor 
incriminate să fie chemaţi din nou, pentru a–şi prezenta punctul de 
vedere. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că este necesară o 
acţiune în instanţă, pentru că s-a trecut de la o activitate de 
informare la o diversiune, iar profesorul Gheorghe Mencinicopschi. 
care este şi membru al Consiliului ştiinţific al ANSVSA ar trebui să-
şi clarifice poziţia şi afirmaţiile pentru că nu este bine ca afirmaţiile 
denigratoare să rămână netaxate.  

Domnul deputat Constantin Chirilă a apreciat că se duce o 
campanie furibundă de denigrare a consumatorilor şi se loveşte în 
producătorii români. 

Domnul deputat Ion Tabugan a afirmat că cei care au făcut 
afirmaţii nefondate fac jocurile altora şi că ANSVSA, al cărei 
membru în consiliul ştiinţific este prof. Gheorghe Mencinicopschi ar 
trebui să clarifice această situaţie. 

Domnul deputat Pavel Horj a arătat că aceste acţiuni nu sunt 
singulare şi ele sunt un aspect al luptei care se duce pentru 
acoperirea pieţei europene.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a subliniat că aberaţiile 
debitate de prof. Gheorghe Mencinicopschi şi de reprezentantul Vier 
Pfoten aduc atingere producţiei interne de ouă. Informaţia este o 
diversiune aruncată pe piaţă cu un anumit scop, de a speria 
consumatorii, de a-i îndepărta de producţia autohtonă, cu consecinţe 
şi ţintă comercială. 

ANSVSA are cele mai bine dotate laboratoare, iar analizele au 
demonstrat că ouăle produse în România îndeplinesc toate condiţiile 
cerute de legislaţia în vigoare. A cerut ca prof. Gheorghe 
 9



Mencinicopschi să vină în comisie şi să ne prezinte, dacă are 
cercetările, studiile, care să arate că hormonii de stres se transmit de 
la găină la om. Un om de ştiinţă nu are voie să dea girul, fără 
argumente ştiinţifice, unor astfel de afirmaţii cu ţinta de a lovi într-
un sector cât de cât performant.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 februarie 
2009 începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI 
– Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 678/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (raport; 
PL.x 682/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind 
asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile 
pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD 
(raport; PL.x 681/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(raport; PL.x 683/2009). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (aviz; Pl.x 586/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (raport înlocuitor; PL. x 
536).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările 
au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele 
comisiei. 
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Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI 
– Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 678/2009).  

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

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991 (PL.x 682/2009). 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2009 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 
privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul 
Programului SAPARD (PL.x 681/2009). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. Proiectul de lege a fost 
votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 
(PL.x 683/2009). 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi şi 1 vot împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (Pl.x 586/2009). 
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Proiectul s-a aflat în dezbaterea comisiei pentru acordarea unui 
aviz. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea de aviz 
favorabil a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
accesibilizarea fondului forestier naţional (PL. x 536). 

Proiectul de lege a fost retrimis la comisie pentru reexaminare. 
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc 
în raportul întocmit. Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără   Vasile Mocanu  

 
 

 
 

 12


		2010-03-08T10:20:35+0200
	Elena V. Ciuverca




