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PROCES VERBAL 
al ºedinþelor Comisiei din zilele de 24 – 27 ianuarie  2005 

 
 

Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi 
servicii specifice a Camerei Deputaþilor ºi-a desfãºurat lucrãrile în ºedinþã 
în zilele de 24, 25, 26 ºi 27 ianuarie 2005 ºi a avut urmãtoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative „Lege pentru  
facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole” (notã menþinere raport nr.24/405/13.10.2004 –  P.l.–X 308/2004) 

2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind mãsuri 
reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989 (raport de respingere – 
P.l. – X  325/2004) 

3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura  (raport de înlocuire a raportului nr. 24/458 din 18.11.2004 - 
P.L. – X  617/2004) 

ªedinþa din data de 24 ianuarie a început la orele 1430  ºi a fost 
condusã de domnul deputat  Atilla Kelemen, preºedintele comisiei.  

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  A absentat domnul deputat  Ionescu Daniel, aflat în delegaþie 
externã. 

A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. 

În deschiderea ºedinþei, domnul deputat  Atilla Kelemen a 
prezentat principalele acte normative care se aflã pe agenda de lucru a 
comisiei ºi modalitatea în care propune sã se lucreze pentru analizarea 
eficientã a tuturor proiectelor care vor fi trimise pentru  dezbatere în fond 
sau pentru  avizare. 

 S-a trecut la dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative „Lege 
pentru  facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme 
agricole”. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen a precizat cã actuala propunere 
legislativã a fost pe ordinea de zi a comisiei ºi în legislatura trecutã. 

De asemenea ºi propunerea legislativã privind mãsuri reparatorii 
pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri agricole 

agricultura
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ºi forestiere în perioada 1945-1989 s-a aflat în dezbatere în legislatura 
trecutã. 

S-a trecut la dezbateri generale.  
Domnul deputat  Atilla Kelemen, preºedintele comisiei, a informat 

membrii comisiei cã Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale  
are în vedere reglementarea problemelor legate de fondul funciar ºi cã 
intenþiile Guvernului sunt mult mai cuprinzãtoare decât problematica din 
propunerea legislativã. 

Propune respingerea proiectului legislativ. 
Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale  - a arãtat cã nu se justificã aprobarea 
propunerii legislative. Sunt în acest moment acte normative care 
reglementeazã dezvoltarea fermelor agricole, iar Ministerul Agriculturii are 
un program mai amplu în acest domeniu, mai consistent, care va fi însoþit ºi 
de susþinerea financiarã necesarã. Nu se justificã avizarea acestei propuneri 
legislative. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen – a precizat cã în raportul 
anterior al comisiei este formulatã o pãrere pertinentã, referitor la unele 
contradicþii existente în raport cu alte acte normative. 

Trebuie menþinutã poziþia din raport ºi sã aºteptãm sosirea 
pachetului propus de Ministerul Agriculturii.  

Domnul deputat  Valeriu Tabãrã – susþine punctul de vedere 
exprimat de domnul secretar de stat ºi propune respingerea. 

Domnul deputat  Ioan Munteanu – în aceastã propunere legislativã 
lucrurile sunt tratate chiar superficial în unele articole. Existã o instituþie 
care are un rol major în miºcarea terenurilor – Oficiul de cadastru. Nu este 
clar cine face o notificare oficialã în legãturã cu suprafeþele care intrã în 
circuit.  Se trece foarte uºor peste unele aspecte. Trebuie fãcutã o simulare 
la început, pentru  a vedea care sunt efectele. Evident este interesul de a 
scãpa de aspecte financiare. 

Este de acord cu propunerea de respingere. 
Domnul deputat  Nicolae Popa – dacã aprobãm aceastã propunere, 

venim în contradicþie cu dorinþa domnului ministru Gheorghe Flutur, care 
vrea sã susþinã în Parlament un pachet consistent de mãsuri.  

Domnul deputat  Atilla Kelemen – remarcã acordul tuturor în ceea 
ce priveºte problematica fondului funciar, domeniu în care trebuie sã facem 
luminã. Nu este adeptul unor metode sau rãspunsuri  nepotrivite. Trebuie sã 
facem legi pentru  oamenii cinstiþi ºi sã gãsim soluþii pentru  comasarea 
terenurilor. Problemele se pun diferit în funcþie de judeþe. Recomandã ca 
rezolvãrile sã fie fãcute în funcþie de situaþie. 

Se propune menþinerea raportului de respingere.  
Propunerea de menþinerea a raportului de respingere a fost 

aprobatã în unanimitate de voturi.  
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Lucrãrile în ºedinþã au fost reluate în ziua de 25 ianuarie 2005, 
începând cu orele 1000. 

Ordinea de zi a fost urmãtoarea: 
- Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative privind mãsuri 

reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989. 

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Au participat ca invitaþi: 
-  domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Cornel Mihai – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Viorel Mariuþan – consilier în Ministerul Agriculturii,  

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.   
S-a trecut la analiza ºi dezbaterea propunerii legislative privind 

mãsuri reparatorii pentru  proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de 
terenuri agricole ºi forestiere în perioada 1945-1989. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen – a arãtat cã acest proiect are un 
pronunþat iz electoral ºi crede cã respingerea este cea mai bunã soluþie. 
Sunt necesare mãsuri compensatorii în domeniu, dar ele nu se pot lua aºa, 
rupte de contextul general.  

 Domnul Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale – a arãtat cã propunerile cuprinse în acest 
act normativ ºi-au gãsit în mare parte rezolvarea în articolele din Legea 
nr.18/1991 ºi apoi în Legea nr.1/2000 ºi alte acte normative. Var urma 
modificãrile anunþate ºi vor fi luate ºi mãsuri reparatorii, dar nu în aceastã 
formã ºi într-un sistem pus de acord ºi cu Ministerul Finanþelor Publice. 
Multe dintre cererile de intrare în CAP nu existã. Sã nu bulversãm situaþia., 
pentru  cã este o acþiune de amploare, dar ea trebuie demaratã numai cu 
consultarea celorlalte ministere. 

Domnul deputat Valeriu Tabãrã – în anul 1998 a existat o 
iniþiativã similarã la care am fost iniþiator. Proiectul de acum este un hibrid. 
Problemele legate de suprafeþele de teren se vor rezolva separat. 

Aceste categorii care au suferit teribil dupã 1945 nu trebuie sã 
rãmânã în afara procesului de despãgubire. Va trebui avut în vedere un act 
de dreptate pentru cei care au pierdut chiar întreaga avere. Ce ar fi devenit 
fermele noastre dacã ar fi avut condiþii normale, dacã ar fi fost lãsate sã se 
dezvolte ? Numai dacã ne uitãm la ce este acum în Voivodina, care a fost ºi 
ea socialistã, ºi ne putem da seama cã ºi la noi ar fi fost acum ferme 
înfloritoare. Mulþi vor dori doar actul acela moral, care sã ducã la 
consolidarea pe baza proprietãþii particulare.  
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Domnul deputat  Nicolae Popa – noi respingem aceste acte 
normative, dar ideile din ele sã fie reluate în pachetul de legi cu care se va 
prezenta Guvernul. Sã nu o facem doar propagandistic ºi sã constatãm cã 
nu avem banii necesari. Aceste acte normative, dacã vor mai apãrea, trebuie 
sã þinã cont cã avem nevoie de legi durabile ºi care sã poatã fi aplicate. 

Domnul deputat  Ioan Munteanu – trebuie acordatã atenþie celor 
cãrora trebuie sã li se retrocedeze terenuri. Sunt încã oameni care nu ºi-au 
primit drepturile, cu toate cã Legea nr.18/1991 a apãrut de atâta timp. 
Existã o lege care poate repara aceste nedreptãþi – Legea nr.10/2001. Dacã 
se intervine la normele de aplicare, se poate rezolva astfel. În judeþul Neamþ 
s-a realizat ceva în acest sens.  

Domnul deputat  Atilla Kelemen – în orice act legislativ trebuie 
prezentatã sursa de finanþare. Aici sursa nu este precizatã. Solicitã plenului 
comisiei respingerea propunerii legislative privind mãsuri reparatorii pentru  
proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri agricole ºi 
forestiere în perioada 1945-1989. 

Propunerea a fost votatã în unanimitate. 
Lucrãrile în ºedinþã au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2005, 

începând cu orele 1000. 
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:  
-  Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat Atilla Kelemen, 
preºedintele comisiei.  

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Au participat ca invitaþi: 
-  domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Cornel Mihai – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale; 
- domnul Viorel Mariuþan – consilier în Ministerul Agriculturii, 

Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.   
Domnul deputat  Atilla Kelemen – preºedintele comisiei a precizat 

cã ºi acest proiect de lege s-a aflat pe ordinea de zi a comisiei. Trebuie sã 
întocmim un raport înlocuitor, deoarece Guvernul vrea sã aducã unele 
clarificãri în conþinutul legii. 

Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale a fãcut unele precizãri legate de esenþa 
schimbãrilor pe care Guvernul doreºte sã le opereze. Este important sã 
separãm activitatea Agenþiei Naþionale pentru  Pescuit ºi Acvaculturã, care 
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are atribuþiuni în elaborarea de politici în domeniu, de cea a sectorului de 
exploatare. 

Domnul deputat  Nicolae Popa – întreabã dacã forma de 
organizare propusã este pusã de acord cu reglementãrile din Uniunea 
Europeanã. Este nevoie de o agenþie specializatã în acest domeniu. 

Domnul deputat  Liviu Timar – a ridicat problema privatizãrii 
fermelor din domeniul piscicol.  

Domnul deputat  Valeriu Tabãrã – este de acord cu modificãrile 
propuse. Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor se ocupã mai mult de 
pisciculturã, în loc sã se ocupe de problemele legate de regularizãri de albii, 
de îndiguiri etc. 

 Dezbaterile în ºedinþã au continuat în ziua de 27 ianuarie 2005, 
începând cu orele 1000. 

Ordinea de zi a fost urmãtoarea:  
-  Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Au fost prezenþi 23 de deputaþi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei.  

Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat  Atilla Kelemen, 
preºedintele comisiei.  

Au continuat dezbaterile la proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 69/2004 pentru  modificarea ºi 
completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi 
acvacultura. 

Domnul deputat  Atilla Kelemen a precizat cã s-au formulat 
amendamente la proiectul de lege ºi acestea trebuie analizate pentru  a se 
hotãrî dacã vor fi admise sau nu. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se 
regãsesc în raportul întocmit la nivelul comisiei.  

Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
 

 
 

PREªEDINTE,    SECRETAR, 

 Dr.Atilla KELEMEN    Ioan MUNTEANU 

 


