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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 
28 şi 29 martie  2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
reorganizarea terenurilor agricole (sesizare în fond; respinsă de 
Senat; Pl-x 70/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului (sesizare în fond;  adoptat de Senat; PL-x   
122/2007). 

 Lucrările şedinţei din data de 27 martie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

-  Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind 
reorganizarea terenurilor agricole (sesizare în fond; respinsă de 
Senat; Pl-x 70/2007). 

 
 
Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau şi Ioan Munteanu, aflaţi în delegaţie externă, domnul 
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deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul 
deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Blenesi Dima Attila – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Borşan – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Popescu – Preşedinte ROMPAN; 
- domnul Adrian Rădulescu – Preşedinte LAPAR. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 

Tabără, vicepreşedinte al comisiei.   
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative 

privind reorganizarea terenurilor agricole (Pl-x 70/2007). 
Domnul deputat Dezső-Kálmán Becsek-Garda, în calitate de 

iniţiator a prezentat expunerea de motive. Propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare instituirea unei proceduri privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare, în scopul realizării 
unei agriculturi performante şi competitive pe suprafeţe mari.  

Domnul Blenesi Dima Attila, director general în M.A.P.D.R. 
a arătat că M.A.P.D.R. a studiat cu atenţie propunerea legislativă 
supusă dezbaterii şi a apreciat că aceasta este bine întocmită, în 
corelaţie cu legislaţia în vigoare. 

Măsurile propuse prin propunerea legislativă au nevoie de 
surse de finanţare, iar acest lucru nu se regăseşte în proiectul 
legislativ. A precizat că departamentul pe care domnia sa îl 
coordonează se numeşte chiar „consolidarea proprietăţii particulare” 
dar, oficial, Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. 

 
Domnul deputat Vasile Mocanu – a reamintit membrilor 

comisiei că propunerea legislativă a fost analizată şi în şedinţa 
precedentă şi a apreciat că ideea este una modernă, nouă, care poate 

 2



duce la consolidarea proprietăţii. Problema trebuie tranşată într-un 
fel. Trebuie luate în calcul şi greutăţile care vor interveni în teritoriu 
în aplicarea legii.  

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a considerat că în 
structura actuală nu se pot prelua aceste probleme. Nu are nimic cu 
reorganizarea, dar nu avem puterea de a o pune în practică. Nu va 
vota pentru propunerea legislativă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate 
articolele au fost votate cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot 
împotrivă, la fiecare dintre cele 14 articole ale propunerii legislative. 
În ansamblu propunerea legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-a  
înregistrat 1 vot împotrivă. 

În finalul lucrărilor, preşedintele de şedinţă, domnul deputat 
dr. Valeriu Tabără a prezentat o cerere de participare la lucrările 
comisiei înaintată de reprezentanţii Asociaţiei ALMO-RO şi 
Societatea Ornitologică Română. 

Cererea a fost aprobată de membrii comisiei, în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 martie 2007, 

începând cu ora 900.. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-   Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului (sesizare în fond;  adoptat de Senat; PL-x   
122/2007). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau şi Ioan Munteanu, aflaţi în delegaţie externă, domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul 
deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

A participat, ca invitat, domnul Töke István – secretar de stat, 
M.A.P.D.R. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 
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S-a trecut  la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru 
aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului (PL-x   122/2007). 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.P.D.R. a 
prezentat expunerea de motive. Proiectul de ordonanţa de urgenţă 
are ca obiect de reglementare aprobarea acordării sprijinului 
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.  

Prin proiect se propune ca, la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr.454/2003 privind condiţiile 
generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi 
silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.829 din 22 noiembrie 2003, să fie abrogată.  

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 martie 2007, 

începând cu ora 930.. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
-   Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului (sesizare în fond;  adoptat de Senat; PL-x   
122/2007). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau şi Ioan Munteanu, aflaţi în delegaţie externă, domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii şi domnul 
deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

A participat, ca invitat, domnul Töke István – secretar de stat, 
M.A.P.D.R. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut  la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru 
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aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului (PL-x   122/2007). 

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

Adrian Semcu        Dragoş Dumitriu  
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