PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 10.03.2008
Nr. 24/101

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4,
5 şi 6 martie 2008, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
comasării (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; Pl.x 869/2007).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
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 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 914/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
acordarea de despăgubiri în cazul calamităţilor produse de seceta
excesivă în agricultură în anul 2007 (sesizare în fond; Pl.x 16/2008).
Şedinţa din data de 4 martie 2008 a început după finalizarea
lucrărilor în plen şi a avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
comasării (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi; Pl.x 869/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu
Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,

Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul
deputat Adrian Emanuil Semcu, aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
A participat ca invitat domnul Töke István – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
comasării (Pl.x 869/2007).
În timpul analizei s-a propus amânarea dezbaterii la acest
proiect de lege pentru detalierea punctului de vedere al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 martie 2008,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
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 (sesizare în fond; raport comun
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 914/2007).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Moisoiu
Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia Stelian,
Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,
Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu,
Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel,
Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba,
Tămagă Constantin, Timar Liviu. A absentat, motivat, domnul
deputat Adrian Emanuil Semcu, aflat în delegaţie externă.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
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Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
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 914/2007).
Domnul deputat Nicolae Popa – a cerut amânarea analizei
pentru că la dezbatere să fie prezenţi şi reprezentanţii iniţiatorilor.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 martie 2008,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
acordarea de despăgubiri în cazul calamităţilor produse de seceta
excesivă în agricultură în anul 2007 (sesizare în fond; Pl.x 16/2008).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu,
Mocanu Vasile, Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu DragoşPetre, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni
Ionesie, Hoban Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea,
Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu
Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Ca invitat a participat domnul Töke István – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
acordarea de despăgubiri în cazul calamităţilor produse de seceta
excesivă în agricultură în anul 2007 (Pl.x 16/2008).
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, iniţiator al proiectului de
lege, a prezentat expunerea de motive, precizând că Legea
nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi
reglementează la art.5 că „plata despăgubirii producătorilor
agricoli, persoane fizice şi juridice, pentru calamităţile naturale …..
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se efectuează numai pentru culturile agricole ….. care au fost
asigurate de către societăţile de asigurare şi asigurarereasigurare”.
Se ştie că societăţile de asigurare şi asigurare-reasigurare nu
asigură culturile agricole pentru fenomenul natural seceta excesivă.
Prin prevederile legii sus-menţionate, Guvernul despăgubeşte
producătorii agricol, pentru factorul seceta excesivă, numai dacă sau asigurat la societăţile de asigurare şi asigurare-reasigurare pentru
celelalte fenomene naturale agreate de asiguratori.
În condiţiile în care sistemele de irigaţii au fost decimate (de la
cca. 3,3 milioane ha s-a ajuns la 700.000 ha), considerăm că neplata
despăgubirilor către producătorii agricoli produse de seceta excesivă
in anul 2007 reprezintă o nedreptate.
Au urmat dezbateri.
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a cerut
amânarea dezbaterii, pentru ca Guvernul, care nu susţine adoptarea
acestei iniţiative legislative, să facă o evaluare cât mai exactă a
mijloacelor necesare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor prin
buget.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

