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Către,  

 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii 

legislative „Legea comasării”, transmisă cu adresa nr.Pl. x 869 din 10 

decembrie 2007. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 

legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice.   

 
 

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE,    

Daniel BUDA     Prof.dr. Valeriu TABĂRĂ 
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 RAPORT  COMUN  
asupra propunerii legislative „Legea comasării” 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 
fost sesizate spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă „Legea 
comasării”, transmisă cu adresa nr.Pl.x 869 din  10 decembrie 2007, 
înregistrată sub nr.24/641/11.12.2007, respectiv nr.31/1347/12 noiembrie 
2007.  

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 
propunere legislativă în şedinţa din data de 3 decembrie 2007. 

Consiliului Legislativ, prin avizul nr.685 din 29 mai 2007, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu adresa nr.2127 din 23 
august 2007, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei 
proceduri privind comasarea terenurilor agricole, în scopul realizării unei 
agriculturi performante şi competitive pe suprafeţe mari.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 26 februarie 2008, 
iar membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii  specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 25 
februarie 2009. 
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 În urma examinării propunerii legislative, a dezbaterilor şi a punctelor 
de vedere exprimat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai 
Comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative „Legea comasării”, pentru următorul considerent: propunerea nu 
respectă prevederile art.44 din Constituţie şi ale art.480 din Codul civil 
referitor la dreptul de proprietate.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai acesteia.  

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 27 de deputaţi, 
membri ai comisiei.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituţia României, republicată. 

 
  
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE,    
Daniel BUDA      Prof.dr. Valeriu TABĂRĂ
      
 
 
            
SECRETAR,      SECRETAR,  
Gabriel ANDRONACHE     Vasile MOCANU  

      
 
 
 
 
 
Expert Silvia Olaru       Consilier Anton Păştinaru
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