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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 18 aprilie 2007 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 
şi 18 aprilie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru stabilirea 
criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi 
verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea 
funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de 
proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă 
autentică şi pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul 
agricol (avizare; PL.x 198/2007). 

2.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2007 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (avizare; PL.x 
212/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.56 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (avizare; Pl.x 218/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(avizare; Pl.x 219/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (avizare; 
PL.x 222/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
acordarea de compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol 
şi silvic în perioada comunistă (avizare; Pl.x 234/2007). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.21¹ din Legea 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 (sesizare în fond; Pl.x 145/2007). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2006 pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport de înlocuire;  
şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
142/2007). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (raport de  înlocuire; PL.x 
169/2007).  

Lucrările şedinţei din data de 17 aprilie 2007  au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru stabilirea 
criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi 
verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea 
funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de 
proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă 
autentică şi pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul 
agricol (avizare; PL.x 198/2007). 

2.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2007 pentru 
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modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (avizare; PL.x 
212/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.56 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (avizare; Pl.x 218/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(avizare; Pl.x 219/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (avizare; 
PL.x 222/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
acordarea de compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol 
şi silvic în perioada comunistă (avizare; Pl.x 234/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

A lipsit, 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 Töke István - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Borşan – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Carmen Todoran – consilier, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Lavinia Elena Stoica – consilier juridic, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- doamna Ileana Spiroiu – director general adjunct, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- doamna Ioana Ciută – Fundaţia TERRA Mileniul III; 
- domnul Ciprian Fântână – Societatea Ornitologică Română. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, 
analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în 
cartea funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de 
proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă 
autentică şi pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul 
agricol (avizare; PL.x 198/2007). 

Proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu majoritate de 
voturi. S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

În continuare s-au luat în dezbatere şi analiză următoarele 
proiecte de lege şi propuneri legislative:  

1.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2007 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (avizare; PL.x 
212/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.56 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (avizare; Pl.x 218/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(avizare; Pl.x 219/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (avizare; 
PL.x 222/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
acordarea de compensaţii persoanelor spoliate de inventarul agricol 
şi silvic în perioada comunistă (avizare; Pl.x 234/2007). 
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Toate proiectele de lege au primit aviz favorabil, fiind votate 
în unanimitate.  

În cadrul dezbaterilor din şedinţă, domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al comisiei a cerut ca toate proiectele de lege 
care au tematică legată de mediu să fie dezbătute pe fond şi în 
comisia de agricultură, având în vedere interdependenţele între 
problemele de mediu şi cele din agricultură. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 aprilie 
2007, începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.21¹ din Legea 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 (sesizare în fond; Pl.x 145/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2006 pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (raport de înlocuire;  
şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
142/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (raport de  înlocuire; PL.x 
169/2007).  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
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Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi, din partea Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale, au participat:  

- domnul Töke István, secretar de stat; 
- doamna Elena Tatomir - şef serviciu. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.21¹ din Legea 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 (sesizare în fond; Pl.x 145/2007). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea art.211 din Legea 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, cu modificările şi completările 
ulterioare.   

 Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe 

articole. Articolul unic a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 
3 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport de  înlocuire; 
PL.x 169/2007).  

Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu a precizat că 
proiectul de lege a fost retrimis către comisie de către plenul 
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Camerei Deputaţilor din raţiuni procedurale şi pentru a se întocmi un 
raport înlocuitor. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 
Supus la vot, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
114/2006 pentru modificarea şi completarea Titlului XI "Renta 
viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
(raport de înlocuire;  şedinţă comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x 142/2007). 

Proiectul de lege s-a aflat pe ordinea de zi pentru întocmirea 
unui raport înlocuitor. 

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de 

raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2006 pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

Raportul a fost votat în unanimitate.    
 

 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  
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