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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2007 

 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 
3, 4 şi 5 aprilie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.36 din Legea 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; adoptat de 
Senat; PL.x 152/2007). 

2. Audierea domnului Decebal Traian Remeş, propus pentru 
funcţia de ministru al agriculturii. 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în 
agricultură (sesizare în fond;  adoptat de Senat; PL.x 176/2007). 

4. 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 (sesizare în fond; adoptat de 
Senat; PL.x 169/2007). 
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5. 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 (sesizare în fond; adoptat 
de Senat; PL.x 142/2007). 

Lucrările şedinţei din data de 2 aprilie 2007  au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.36 din Legea 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; adoptat de Senat; PL.x 152/2007). 

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Dumitriu Dragoş-Petre, Dumitru Ion, Georgescu 
Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe Valeriu, Hoban Ioan,  Ionescu 
Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu 
Ştefan Dan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea 
Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, Tămagă Constantin, 
Timar Liviu.  

 Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Kelemen Atilla 
Béla Ladislau, dr. Valeriu Tabără, Vasile Mocanu şi Ghiorghioni 
Ionesie,  aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat Dumitru 
Pardău, aflat în concediu medical. 

Ca invitat a participat domnul Töke István, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi doamna 
Elena Tatomir, şef serviciu, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.36 din Legea 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 152/2007). 
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Domnul Töke István, secretar de stat în M.A.P.D.R. a 
prezentat poziţia Guvernului care susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.36 din 
Legea 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.167/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere ca 
persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele 
nominale întocmite în aplicarea Legii nr.187/1945 pentru înfăptuirea 
reformei agrare, să li se acorde terenurile respective în limita 
suprafeţelor disponibile sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
despăgubiri.  

S-a trecut la dezbateri generale.  
Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat că susţine 

adoptarea propunerii legislative, că prevederile acesteia au o sferă de 
aplicabilitate limitată la teritoriul judeţelor Neamţ şi Bacău şi că a 
discutat condiţiile de aplicare cu iniţiatorii propunerii. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – a arătat că procedura după 
care se propune retrocedarea nu este cea mai corectă, pentru că se 
iau în considerare nişte tabele care nu ar trebui să constituie 
documente justificative. 

Domnul deputat Ion Dumitru -  a arătat că este o problemă 
locală, care vizează doar judeţele Bacău şi Neamţ şi propune 
aprobarea proiectului legislativ. 

Domnul deputat Liviu Miroşeanu – a arătat că în judeţul 
Bacău este vorba de aproximativ 11.000 de hectare. În 1945, când s-
a făcut împroprietărirea, nu se prevedea decât teren agricol, iar 
împroprietărirea cu teren forestier a fost o ilegalitate.  

Acum se face o ilegalitate după altă ilegalitate săvârşită în 
1945. Se va ajunge la un val de procese. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Articolul unic a fost votat 
cu majoritate. S-au înregistrat 3 abţineri. În ansamblu, propunerea 
legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi 
pentru şi 3 abţineri.  
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Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 3 aprilie 2007, 
începând cu ora 900. 

Ordinea de azi aprobată a fost următoarea: 
1. Audierea domnului Decebal Traian Remeş, propus pentru 

funcţia de ministru al agriculturii. 
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în 
agricultură (sesizare în fond;  adoptat de Senat; PL.x 176/2007). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Dumitriu Dragoş-
Petre, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe 
Valeriu, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Ştefan Dan, Munteanu Ioan, Palăr 
Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente 
Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Valeriu Tabără, 
Vasile Mocanu şi Ghiorghioni Ionesie,  aflaţi în delegaţie externă şi 
domnul deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

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

- domnul Cristu Chirfot – consilier I; 
- doamna  Rodica Matei – director; 
- doamna Elena Tatomir – şef serviciu; 
- domnul Dinut Toma – director general. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 

Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
În prima parte, lucrările au fost comune cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat. 
Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a anunţat 

că a primit o înştiinţare de la Grupul PNL din Camera Deputaţilor, 
conform căreia domnul deputat Horia Toma participă la lucrări în 
locul domnului deputat Valeriu Gheorghe. 

S-a trecut la audierea domnului Decebal Traian Remeş, 
propus pentru funcţia de ministru al agriculturii. 
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În cuvântul său, domnul Decebal Traian Remeş a arătat că 
Ministerul Agriculturii este unul dintre cele mai grele domenii, iar 
misiunea viitorului Guvern este foarte dificilă având în vedere 
actuala conjunctură politică.  

A cerut o perioadă de timp în care să cunoască problemele 
ministerului şi a promis că, în ciuda unor cunoştinţe de specialitate 
insuficiente, va lua măsurile organizatorice necesare îndeplinirii 
misiunii pe care ministerul o are în acest moment în care sume 
importante de bani trebuie accesate pentru buna derulare a 
programelor din agricultură. 

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor, domnul Decebal Traian Remeş, 

candidat pentru postul de ministru al agriculturii a răspuns la 
întrebările formulate pe parcursul audierii. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Kelemen Atilla a supus 
votului propunerea ca domnul Decebal Traian Remeş să 
îndeplinească funcţia de ministru al agriculturii. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 de voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea 
investiţiilor în agricultură (PL.x 176/2007). 

Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii a 
prezentat expunerea de motive.  

Au urmat dezbateri generale.  
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut ca prevederile din 

proiectul de lege să fie cunoscute şi aprobate şi de candidatul la 
postul de ministru  al agriculturii, domnul Decebal Traian Remeş. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 

proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 aprilie 2007, 

începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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- 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 (sesizare în fond; adoptat de 
Senat; PL.x 169/2007). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Dumitriu Dragoş-
Petre, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe 
Valeriu, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Ştefan Dan, Munteanu Ioan, Palăr 
Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente 
Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Valeriu Tabără, 
Vasile Mocanu şi Ghiorghioni Ionesie,  aflaţi în delegaţie externă şi 
domnul deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

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

- domnul Dinu Toma - director general; 
- doamna Elena Tatomir – sef serviciu. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 

Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
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 (PL.x 169/2007). 

Domnul deputat Adrian Semcu, în calitate de raportor a 
prezentat obiectivele principale ale proiectului de lege. Prin proiect 
se urmăreşte crearea Fondului pentru creditarea investiţiilor. 

Au urmat dezbateri general şi dezbaterea pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie.  
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Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 aprilie 2007, 
ora 900. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- 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 (sesizare în fond; adoptat 
de Senat; PL.x 142/2007). 

Au fost prezenţi 22 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Dumitriu Dragoş-
Petre, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Gheorghe 
Valeriu, Hoban Ioan,  Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu 
Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Ştefan Dan, Munteanu Ioan, Palăr 
Ionel, Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente 
Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi dr. Valeriu Tabără, 
Vasile Mocanu şi Ghiorghioni Ionesie,  aflaţi în delegaţie externă şi 
domnul deputat Dumitru Pardău, aflat în concediu medical. 

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

- domnul Dinu Toma - director general; 
- doamna Elena Tatomir – sef serviciu. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 

Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
Proiectul de lege este dezbătut pe fond şi de Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi.  
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 (PL.x 142/2007). 
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Domnul Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii a arătat 
că proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
precum şi modificarea art.2 al legii nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu proiectul de 
lege a fost aprobat în unanimitate, în forma prezentată de Senat.  
 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau     Dragoş Dumitriu    
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