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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 
şi 13 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). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov  în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul 
construirii unui campus universitar (sesizare în fond; raport comun cu  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 59/2008). 
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5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată (avizare; PL.x 95/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (avizare; PL.x 96/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 11 martie 2008 au început la ora 
1400 şi au 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). 

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). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov  în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul 
construirii unui campus universitar (sesizare în fond; raport comun cu  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 59/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată (avizare; PL.x 95/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (avizare; PL.x 96/2008).  

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 Dragoş-Petre, Fuia 
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Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban 
Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Alexandru 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. 

Au participat ca invitaţi: 
-  domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Creţan – consilier, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dicu – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Camelia Marian – consilier, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 

Ladislau a făcut referire la acţiunea de protest iniţiată de asociaţiile 
producătorilor de lapte şi a dat cuvântul domnului deputat Dragoş 
Dumitriu care a prezentat concluziile discuţiilor pe care le-a avut cu 
reprezentanţii producătorilor de lapte. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a arătat că a discutat cu 
reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare, cu care a stabilit că 
membrii comisiei de agricultură trebuie să se implice în analizarea şi 
rezolvarea problemelor apărute între producătorii de lapte, procesatori 
şi reprezentanţii lanţurilor de hipermarketuri care activează în 
România. 

La această analiză, domnia sa a cerut să participe şi reprezentanţii 
Consiliului Concurenţei. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a arătat că în procesul producerii 
şi comercializării laptelui au apărut multe anomalii, începând de la 
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preţul mic pe care procesatorii îl achită pentru laptele preluat de la 
producători. 

Domnia sa a arătat că la analizele  care s-au efectuat la Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale nu au fost prezenţi reprezentanţi ai 
procesatorilor şi nici ai marilor lanţuri de magazine. 

Având în vedere că suntem într-o economie de piaţă, trebuie 
acordată mare atenţie stabilirii cu claritate a unor relaţii corecte între 
producători, procesatori şi comercianţi, pentru ca producerea şi 
procesarea laptelui să nu fie blocate. A cerut ca producătorii de lapte să 
fie sprijiniţi într-un fel, pentru că procesatorii se comportă ca nişte 
trusturi monopoliste şi refuză să mai preia laptele, pentru a putea ţine 
preţurile la un nivel scăzut.  

Domnul deputat Valeriu Tabără – a arătat că, din păcate, nu 
există o strategie clară privind producţia agricolă în România. 

A cerut să se reglementeze o relaţie corectă între producători, 
procesatori şi piaţă, pentru a preîntâmpina eventualele blocaje. De 
asemenea, a cerut să fie declanşat un dialog cu federaţiile de 
producători, pentru că, în actualele condiţii, este imposibilă o rezolvare 
convenabilă a situaţiei. 

În această activitate să fie antrenaţi toţi cei care pot lămuri 
problema, inclusiv Consiliul Concurenţei. 

Domnul deputat Ioan Stan – a precizat că, în perioada 
anterioară, domnia sa a informat în legătură cu disfuncţionalităţile 
existente pe piaţa laptelui şi a propus o întâlnire între producători, 
procesatori, comercianţi şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei, 
care să ajungă la o înţelegere în acest domeniu. 

A criticat lipsa de implicare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură în buna derulare a acordării subvenţiilor către 
producători. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că această situaţie este 
generată de insuficienta aplicare a legilor şi de ineficienţa activităţii 
organizaţiilor profesionale, a consiliilor pe produs. 

Sectorul producerii laptelui se confruntă cu greutăţi mari, 
generate de lipsa de furaje, finanţarea insuficientă şi organizarea 
deficitară. 

A propus o întâlnire între toţi factorii implicaţi, care să ajungă la 
o înţelegere în interesul tuturor. 
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Domnul deputat Liviu Alexandru Miroşeanu – a apreciat că este 
regretabil că s-a ajuns să se iasă în stradă. A apreciat că modul în care 
se acordă subvenţiile este neviabil şi trebuie găsite metode după care 
profitul să fie distribuit corect între cei implicaţi în producerea, 
procesarea şi comercializarea laptelui. 

Domnul deputat Stelian Fuia – a apreciat că membrii comisiei nu 
pot interveni într-o relaţie comercială. Problemele nu sunt noi şi nici 
singulare, iar în rezolvarea acestora organizaţiile fermierilor şi 
negocierea au un mare rol. Într-o piaţă liberă trebuie înlăturat 
formalismul şi trebuie aplicate pârghiile economiei concurenţiale. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a precizat că 
domnia sa a mai atras atenţia că guvernele care s-au succedat nu au 
avut o politică agrară coerentă, iar situaţia de acum este consecinţa 
lipsei de organizare şi negociere. 

În procesul de negociere, asocierea producătorilor este foarte 
importantă.  

Trebuie să existe discuţii serioase între toţi factorii implicaţi în 
producerea, procesarea şi comercializarea laptelui. 

A propus ca marţea viitoare, 18 martie 2008,  să fie convocaţi la 
o dezbaterea reprezentanţi ai tuturor factorilor răspunzători de buna 
desfăşurare a activităţii în domeniul producerii, procesării şi 
comercializării laptelui. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 

legislative „Legea comasării (Pl.x 869/2007). 
Domnul deputat Becsek-Garda Dezső-Kálmán, în calitate de 

iniţiator al proiectului de lege, a prezentat expunerea de motive. 
Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a arătat că 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă, dar, dacă se fac unele 
modificări, poziţia M.A.D.R. se poate schimba.  

Domnul deputat Adrian Moisoiu – a declarat că cere o poziţie 
tranşantă a reprezentantului Guvernului. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a apreciat că ideea comasării 
terenurilor este extraordinară, dar, din păcate, proiectul de lege trebuie 
îmbunătăţit.  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=328&cam=2&leg=2004
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Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a cerut 
amânarea analizei şi înaintarea unei cereri către Guvern, pentru 
formularea unui nou punct de vedere. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a afirmat că 
Guvernul are o poziţie părtinitoare, susţinând doar anumite proiecte, 
neţinând cont că sunt propuneri legislative care vin cu propuneri de 
corectare a unor greşeli care se întâlnesc în practică. A propus 
amânarea analizei şi solicitarea unui nou punct de vedere al 
Guvernului. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.   

În continuare 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 Vasile Mocanu, în calitate de raportor a 
prezentat proiectul de lege, precizând că proiectul a mai fost înscris pe 
ordinea de zi, iar iniţiatorii nu s-au prezentat să-l susţină. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a menţionat că în acest 
moment procesul de eliberare a titlurilor de proprietate este pe final, 
procentul titlurilor de proprietate care mai trebuie eliberate fiind în jur 
de 3%. Aprobarea acestui proiect de lege presupune reluarea întregului 
proces demarat în 1991. A cerut respingerea 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. 

Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-a 
înregistrat 1 vot împotrivă. 

În continuare 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). 

S-a propus respingerea proiectului de lege. Propunerea de 
respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi 
pentru respingere şi 8 voturi împotriva respingerii. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a 
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statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov  în administrarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea 
„Transilvania” din Braşov, în scopul construirii unui campus 
universitar (PL.x 59/2008). 

Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul Töke István, secretar de stat, a solicitat adoptarea 
proiectului de lege, precizând că acesta are ca obiect transmiterea unei 
suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov în scopul 
construirii unui campus universitar, prin derogare de la dispoziţiile 
art.223 şi 224 din Legea nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că cedarea celor 30 de 

hectare de teren cu atâta uşurinţă demonstrează că cercetarea agricolă 
nu este susţinută. Modul în care terenurile aflate în proprietatea 
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov au fost utilizate în ultimul timp demonstrează şi un 
anumit dezinteres pentru cultivarea acestora.  

Domnul deputat Liviu Timar – a arătat că activitatea specifică 
din multe staţiuni de cercetare nu se ridică la înălţimea cerinţelor şi a 
cerut reanalizarea legii cercetării.  

Domnul deputat Stelian Fuia – a arătat că trebuie regândit modul 
în care se face cercetarea şi a cerut protejarea patrimoniului destinat 
cercetării. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Miroşeanu -  a cerut ca, în 
momentul în care se mai solicită terenuri de la cercetare, să se vină şi 
cu propuneri de schimb. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut ca în comisie să se 
acorde mai multă atenţie analizelor şi a cerut ca staţiunile să fie 
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sprijinite pentru a-şi duce la bun sfârşit obiectivele pentru care au fost 
înfiinţate. 

Domnul deputat Adrian Moisoiu – a cerut ca la următoarele 
analize pe acest subiect să fie invitat şi domnul Cristian Hera, 
preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a propus 
respingerea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov  în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul 
construirii unui campus universitar. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot 
împotriva respingerii. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 martie 2008, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată (avizare; PL.x 95/2008). 

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 Dragoş-Petre, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban 
Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Alexandru 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 avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată (PL.x 95/2008). 
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 Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a prezentat 
expunerea de motive precizând că proiectul de lege are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Noutatea reglementării vizează aprobarea 
extinderii construcţiilor reprezentând anexe gospodăreşti în 
extravilanul comunelor până la 100 m2 şi a anexelor gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole până la 5000 m2, precum şi acordarea 
autorizaţiilor pentru realizarea acestor construcţii, în cel mult 15 zile 
de la data înregistrării cererii. 

Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea eliminării 
unor prevederi restrictive ale Legii nr.50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar prin reglementările propuse, 
constând în realizarea construcţiilor menţionate se urmăreşte 
dezvoltarea exploataţiilor agricole.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că în ceea ce propune 

Guvernul există o logică şi proiectul ar trebui aprobat.  
A atras atenţia că, totuşi, există posibilitatea ca extravilanul 

localităţilor să fie fărâmiţat şi a sugerat că, în cazul aprobării 
investiţiilor în extravilan, aceste suprafeţe să fie, ulterior, incluse în 
intravilanul localităţilor. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 martie 2008, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (avizare; PL.x 96/2008).  

 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 Dragoş-Petre, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban 
Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Alexandru Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu 
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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 invitaţi au participat: 
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dicu – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL.x 96/2008).  

 În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei.  
 
 
 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla  Béla Ladislau                       Vasile Mocanu 
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