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PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 şi 6 
septembrie 2007, având următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007). 

2.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu (avizare; PL.x 478/2007). 

 3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea 
art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 (sesizare pe 
fond; PL.x 502/2007).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(sesizare pe fond; Pl.x 217/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 4 septembrie 2007 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

  1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (avizare; Pl.x 453/2007). 
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2.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu (avizare; PL.x 478/2007). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă.    

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Teodor Kilaiditis – director, Agenţia domeniilor 

Statului. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (Pl.x 453/2007). 

Domnul deputat Ion Dumitru, iniţiatorul propunerii legislative 
pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din 
Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, a prezentat expunerea de motive, 
precizând că prin prevederile art.9 din Legea nr.247/2005 privind 
reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani şi care au avut 
în proprietate mai mult de 10 ha sunt defavorizate faţă de personale 
fizice care au avut sub 10 ha.  

Domnia sa a arătat că persoanele fizice în vârstă de peste 62 de 
ani, care deţin suprafeţe de peste 10 ha sunt îndreptăţite să primească o 
rentă viageră pentru suprafeţele vândute sau arendate de până la 20 ha. 
În acest fel, prin modificarea legii se poate atinge scopul pentru care a 
fost iniţiată şi anume concentrarea şi cultivarea terenurilor agricole.  

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.D.R. a precizată că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. A 
argumentat că, în această situaţie, persoanele care deţin o suprafaţă de 
20 ha îndeplinesc condiţia minimă pentru alcătuirea unei ferme, 
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nefiind necesară constituirea rentei viagere, care nu se justifică în acest 
caz. 

Domnul Teodor Kilaiditis, director în Agenţia Domeniilor 
Statului a arătat că are o experienţă concretă pe acest program şi că 
modificarea propusă ar trebui gândită în profunzime pentru a se 
cunoaşte costurile financiare suplimentare. Importantă ar fi înlăturarea 
fragmentării parcelelor şi de aceea propunerea ar trebui analizată sub 
toate aspectele. 

Domnul deputat Liviu Timar – a arătat că din situaţiile 
cunoscute, aproximativ 25-30% din suprafaţa arabilă rămâne 
nelucrată. Trebuie să se urmărească mărirea suprafeţelor lucrate, iar 
propunerea legislativă vine în sprijinul acestei idei. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că ideile  bune au 
fost susţinute de fiecare dată de domnia sa. În acest caz, suprafaţa de 
20 ha de teren poate deveni o exploataţie agricolă eficientă. Chiar şi la 
suprafeţe mai mici se pot constitui exploataţii agricole, depinde de 
specificul activităţii. Important este ca terenurile vândute să fie legate 
de exploataţia agricolă. Costurile suplimentare nu-şi vor face efectul în 
timp, pentru că nu suntem singuri că terenurile vor ajunge în 
exploataţii agricole. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că nu există o 
evidenţă clară a suprafeţelor existente în acest caz şi a deţinătorilor. 
Propunerea trebuie analizată mai atent, pe baza unor date precise, 
pentru că o rezolvare la cele propuse se impune. 

Domnul deputat Ion Dumitru – condiţiile actuale din agricultura 
românească nu pun probleme din punct de vedere al supraproducţiei. 
Ca iniţiator a urmărit apariţia unei legi beneficie pentru agricultură. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a arătat că 60-70% din 
suprafaţa agricolă nu este intabulată. Cauza principală rezidă în 
cheltuielile mari pentru elaborarea actelor necesare şi propune luarea 
în dezbatere a acestei probleme a costurilor intabulării într-o şedinţă 
viitoare.  

Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu – a propus acordarea 
unui aviz favorabil şi a cerut ca amendamentele care se vor formula să 
fie dezbătute în comisia care analizează pe fond această propunere. 
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Domnul deputat Daniel Ionescu – a sesizat comisia că, în opinia 
sa, unele formulări din textul propunerii sunt inadecvate şi cere o 
analiză atentă a acestor aspecte.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut să se menţioneze 
concret că vânzarea se realizează „în scopul constituirii exploataţiile 
agricole”. 

În finalul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea 
a fost votată în unanimitate. 

În continuarea s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL.x 478/2007). 

După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate, 
acordarea unui aviz negativ. S-a înregistrat 1 abţinere.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 septembrie 
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea 
art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 (sesizare pe 
fond; PL.x 502/2007).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă.    

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 
Emanuil Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

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

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Pascu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii  şi 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru 
completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004. 

Domnul Töke István, secretar de stat în M.A..D.R. a arătat că 
prin proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 se urmăreşte completarea art.67 
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din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu două noi alineate, alin.(21) şi alin.(22), în 
sensul că pentru sezonul de irigaţii al anului 2007, termenul de 
acordare a subvenţiilor este 30 iunie, iar de aceste subvenţii 
beneficiază şi persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri sunt 
amplasate în perimetrul amenajărilor de irigaţii care se pun în 
funcţiune în anul 2007 şi nu sunt cuprinse în teritoriul organizaţiilor 
din domeniul îmbunătăţirilor funciare.  

Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că vorbim acum 
despre o dată deja depăşită şi propune ca termen data de 31 octombrie, 
a.c. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut lămuriri în legătură 
cu soarta celor care au sisteme proprii de irigaţii şi a cerut o rezolvare 
şi a acestor cazuri. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea articolului 
unic. Articolul unic a fost votat în unanimitate. 

Începând cu ora 1730, membrii Comisiei pentru agricultură a 
Camerei Deputaţilor au avut o întâlnire cu o delegaţie guvernamentală 
din Statele Unite ale Americii. 

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute probleme legate de 
activitatea din agricultură şi în special despre creşterea cabalinelor de 
rasă din România. 

Din delegaţia americană au făcut parte: 
- domnul Michael T.Scuse – secretar de stat în guvernul statului 

Delaware; 
- doamna Zoë Davis Wilson; 
- domnul Josepf Partick Mc Lead – director general al firmei 

Winbak; 
- doamna Karen Faye Craft – director; 
- domnul W.Duncan Patterson, Jr. – preşedinte; 
Doamna Carla Sydney Stone – director de programe 

internaţionale. 
Din partea Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale au 

participat: 
- domnul Robert Bartha – preşedinte, Autoritatea Hipică 

Naţională; 
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- doamna Dana Chirică – expert; 
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Direcţia de Creştere, 

Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor – R.N.P. Romsilva; 
- doamna Cristina Flutar – translator.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 septembrie 2007, 

începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(sesizare pe fond; Pl.x 217/2007). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, aflat în 
delegaţie externă.    

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 
Semcu, vicepreşedinte al comisiei.  

Au participat ca invitaţi, domnul senator Constantin Dumitru, în 
calitate de iniţiator al propunerii legislative şi domnul Töke István, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 
217/2007). 

Domnul senator Constantin Dumitru a prezentat expunerea de 
motive, arătând că propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, aprobată 
cu modificări şi completări  prin Legea nr.141/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin proiect se instituie pentru Regia Naţională a Pădurilor 
„Romsilva” obligaţia ca, din resurse financiare proprii, în termen de 
doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să regenereze 
toate suprafeţele forestiere care urmează să fie retrocedate sau care au 
fost retrocedate, de pe care s-a exploatat masa lemnoasă prin tăieri 
rase, definitive sau accidentale.  
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Domnul Töke István, secretar de stat a solicitat amânarea 
dezbaterii pentru a se crea posibilitatea ca M.A.D.R. să pună în acord 
aceste prevederi cu actele aflate în elaborare. 

Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat că dacă în viitorul 
Cod Silvic vor fi cuprinse aceste prevederi, normal ar fi ca propunerea 
să fie aprobată. 

Regenerarea suprafeţelor de pădure este de mare importanţă şi 
trebuie găsite soluţii pentru rezolvarea problemelor. 

S-a solicitat amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Adrian Emanuil Semcu    Vasile Mocanu  
 


