
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 Bucureşti, 20.03.2012 
 

 Nr.24/86 
 

SINTEZA  
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 şi 14 
martie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată 
privind fondul funciar (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 612/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(raport suplimentar comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 573/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 13 martie 2012 au început la ora 1400 
şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(raport suplimentar comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 740/2011). 

 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată 
privind fondul funciar (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 612/2011). 

Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei: 
Rădulescu Adrian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Tabugan Ion, Avram 
Marian, Alecu Valeriu, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj 
Pavel, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, 
Tărâţă Culiţă. Domnul deputat Nicolae Jolţa l-a înlocuit pe domnul 
deputat Stelian Fuia.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Mocanu 
Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Surupăceanu Mugurel, 
Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlamentar.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob -  director, Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL.x 108/2011). 

Domnul deputat Corneliu Olar, în calitate de iniţiator, a precizat că 
la punctele 5 şi 6 din preraportul întocmit se prevăd modificări în ceea ce 
priveşte transportul materialelor lemnoase, în sensul prelungirii 
termenului de valabilitate al cestuia, precum şi modificări care vizează art. 
24 lit.e). 
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Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a afirmat că 
Ministerul Mediului a solicitat introducerea jandarmeriei  în textul 
menţionat.  

S-a propus adoptarea formei rezultate în urma dezbaterilor.  
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
740/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Domnia sa a precizat că această propunere legislativă are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca terenurile situate în 
intravilanul şi/sau extravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat 
şi/sau nu au moştenitori să intre în domeniul privat al acestora şi în 
administrarea unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia este situat 
bunul respectiv, în baza certificatului de vacanţă succesorală eliberat de 
notarul public.  

De asemenea, forma actuală a art. 26 alin. (2) din legea nr. 18/1991, 
care se propune a fi modificată prin pct. 2 al iniţiativei legislative, 
urmează să fie abrogată odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, 
întrucât, de la acel moment, nu se mai poate pune problema schimbării 
regimului juridic al terenurilor în cauză din bunuri proprietate publică în 
bunuri proprietate privată, câtă vreme acestea intră direct în proprietatea 
privată a unităţilor administrativ-teritoriale menţionate (comună, oraş, 
municipiu). 

A propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, 
republicată privind fondul funciar (Pl.x 612/2011). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a cerut respingerea acestuia, afirmând că nu 
este cazul ca Legea nr. 18/1991 să fie modificată. 
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Domnul deputat Ioan Munteanu a explicat că, legiuitorul, când a 
plecat cu Legea nr. 18/1991, dădea posibilitatea reconstituirii şi 
constituirii suprafeţelor pe care solicitanţii le-au avut în proprietate. 

Din păcate, s-a început cu ceea ce era mai uşor, cu finalul, adică 
exact cu constituirea, de care au beneficiat cei cu relaţii. Tocmai aceste 
titluri ne-au creat mari probleme. Propunerea de respingere este corectă. 

S-a propus respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.32 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată 
privind fondul funciar. Propunerea de respingere a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 martie 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 573/2011). 

Au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei: 
Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, Alecu Valeriu, Banu 
Mihai, Bereş Vasile Stefan, Coroamă Gheorghe, Gheorghe Tinel, Giurgiu 
Mircia, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, 
Tărâţă Culiţă. Domnul deputat Nicolae Jolţa l-a înlocuit pe domnul 
deputat Stelian Fuia. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Adrian 
Rădulescu, Constantin Chirilă şi Ion Tabugan, aflaţi în delegaţie externă.  

La lucrările comisiei au absentat deputaţii: Antochi Gheorghe, 
Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Holban Titi, Horj Pavel, 
Mocanu Vasile, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Surupăceanu 
Mugurel, Ţurcanu Florin, aflaţi în protest parlamentar.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla Bela 

Ladislau, vicepreşedinte  al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (PL.x 
573/2011). 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de iniţiator, a prezentat 
principalele modificări care sunt propuse pentru îmbunătăţirea codului 
silvic şi şi-a exprimat speranţa că, datorită noilor amendamente, se va 
obţine o lege care să pună mai multă ordine în gospodărirea pădurilor, să 
contribuie la creşterea suprafeţelor împădurite în ţara noastră şi care va 
crea condiţiile pentru existenţa unui mediu curat şi sănătos. 

Au urmat dezbateri generale.  
După finalizarea dezbaterilor s-a propus continuarea analizei în 

şedinţa de săptămâna viitoare. De asemenea, s-a stabilit ca în cadrul 
subcomisiei pentru silvicultură să se analizeze toate propunerile formulate 
pentru acest proiect de lege şi să fie întocmit un preraport care să 
constituie baza pentru dezbaterile din şedinţă.  

 
  

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Dr.Kelemen Atilla Bela Ladislau   Marian Avram  
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