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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, în fond, cu proiectul  de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare, transmis cu adresa nr. 
PLx. 584/2011 din 7 noiembrie  2011 şi înregistrată cu nr. 24/605 din 8 
noiembrie 2011 respectiv nr.31/1052 din 8 noiembrie  2011. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 31 octombrie 2011 . 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României,republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport comun s-a avut în vedere: 
- avizul  favorabil al Consiliului Legislativ, (nr. 508 din 04.05.2011), cu 

observaţii şi propuneri. 
- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr. 26/462/15.11.2011). 
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr. 

479/29.11.2011). 
`Punctul de vedere negativ al Guvernului (adresa DPSG nr. 

1769/11.11.2015). 
Proiectul de lege   are ca obiect de reglementare reorganizarea prin 

comasare a terenurilor agricole ,prin înţelegere între părţi, în vederea creării 
unor structuri de exploatare pentru a facilita formarea unităţilor de producţie 
cu caracter comercial, cu respectarea normelor referitoare la protecţia solului 
şi a mediului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au examinat proiectul de lege  sus-menţionat în şedinţe separate. 



 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 
de lege  în şedinţa din 22 noiembrie  2011. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi,  au participat la dezbateri 22 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 9 februarie 
2016. 

Din numărul total de 35 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au participat la dezbateri 
33 deputaţi. 

 La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate 
cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Daniel  Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale . 

În urma examinării proiectului de lege membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  proiectului de lege  privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare din următoarele motive: 

- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, are printre scopurile expres prevăzute 
în art. 1 alin.(1) lit.c), pe acela de comasare a terenurilor agricole în vederea  
creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile 
economic. 

- Absenţa fişei financiare  care să prevadă efectele financiare asupra 
bugetului general consolidat, conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 
 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 
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