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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 
13 şi 14 februarie 2008, având următoarea ordine de zi: 

1. Şedinţă comună a Comisiilor de specialitate ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind prezentarea detaliata a Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
comasării” (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 869/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei pe pajişti 
(sesizare în fond; PL.x 863/2007).   

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (sesizare în fond; 
PL.x 864/2007). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind trecerea 
unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii 
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (sesizare în 
fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 740/2007). 
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Lucrările şedinţei din data de 12 februarie 2008 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind trecerea 
unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii 
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (sesizare în 
fond; raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport; PL.x 740/2007). 

2. Şedinţă comună a Comisiilor de specialitate ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind prezentarea detaliata a Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile, 
Moisoiu Adrian, Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-
Petre, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, 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 absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflat 
în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Şedinţa s-a desfăşurat în două etape. În prima parte s-a 
dezbătut proiectul de lege  privind trecerea unui teren, proprietate 
publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în administrarea 
Ministerului Economiei şi Finanţelor (PL.x. 740/2007). 

A participat ca invitat domnul Töke István - secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau – a arătat că 
proiectul de lege s-a mai aflat pe ordinea de zi a comisiei şi că de 
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aprobarea sa în comisie depinde realizarea unei investiţii importante 
pentru o zonă vastă din nord-estul ţării. 

Domnul deputat Adrian Moisoiu – a arătat că nu este de acord 
cu schimbul de teren pentru că astfel se diminuează suprafeţele pe 
care cercetarea le are la dispoziţie. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a susţinut că suprafaţa cerută 
pentru realizarea investiţiei este mică şi, având în vedere importanţa 
obiectivului care trebuie realizat pentru o zonă destul de extinsă, 
cere aprobarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Ionel Palăr – a făcut unele precizări privind 
specificul investiţiei care trebuie realizat şi a arătat că neaprobarea 
acestui transfer de terenuri va conduce atât la întârzierea lucrărilor, 
dar, din păcate şi la pierderea unor fonduri importante de la Banca 
Mondială. 

Domnul deputat Ioan Stan – a susţinut că realizarea acestui 
obiectiv este absolut necesară pentru judeţul Suceava şi a cerut 
aprobarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut să se consemneze 
că domnia sa se va abţine de la aprobarea proiectului de lege.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului 
de lege. Propunerea de aprobare a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 23 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

În a doua parte a şedinţei s-a desfăşurat dezbaterea cu privire la 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.  

Au participat membrii Comisiilor de agricultură din Senat şi 
Camera Deputaţilor, ai Comisiilor pentru administraţie, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului din Senat şi Camera Deputaţilor, 
precum şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale, în următoarea componenţă: 

- domnul Dacian Cioloş – ministrul agriculturii; 
- doamna Cornelia Harabagiu – secretar de stat; 
- doamna Viviana Vasile – director general; 
-   doamna Rodica Matei – director, Direcţia Strategii, Politici 

şi Programe de Dezvoltare Rurală; 
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-  doamna Andreea Agrigoroaei – şef serviciu, Serviciul 
Programe cu U.E.; 
 -    doamna Raluca Leahu -  consilier. 

Domnul Dacian Cioloş, ministrul agriculturii, a prezentat ideile 
care au stat la baza elaborării acestui Program şi a detaliat aspectele 
care trebuie avute în vedere în perioada următoare pentru ca acest 
plan să capete susţinerea necesară pentru a fi pus în practică. 
Aplicarea lui va antrena sume importante, dar şi resurse umane în 
măsură să concretizeze ideile care stau la baza programelor care se 
vor derula. 

Domnia sa a precizat că analiza situaţiei curente şi experienţa 
anterioară de programare au condus la ancorarea şi detalierea 
strategiei în conformitate cu nevoile  celor identificate, ale spaţiului 
rural românesc.  

În baza strategiei au fost selectate şi elaborate măsurile de 
dezvoltare rurală – P.N.D.R, cuprinzând 27 de măsuri. 

Pentru a asigura punerea în aplicare corectă şi eficientă a 
măsurilor şi mai ales contribuţia efectivă a acestora la atingerea 
obiectivelor stabilite, este necesară constituirea unui sistem de 
management, implementare şi control. 

 Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi dr. 
Kelemen Atilla Béla Ladislau, Nicolae Popa, Liviu Timar, domnii 
senatori Corneliu Pascu, Aurel Simionescu, Petru Stan, Petre Daea 
care au susţinut importanţa Programului pentru viitorul dezvoltării 
României şi au făcut unele propuneri pentru cunoaşterea în amănunt 
a acestuia şi pentru asigurarea condiţiilor pentru aplicarea lui în 
practică. 

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

- Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
comasării” (sesizare în fond; raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 869/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile, 
Moisoiu Adrian, Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-
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Petre, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, 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 absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflat 
în delegaţie externă. 

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 analiza Propunerii legislative „Legea 
comasării” (Pl.x 869/2007). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru a 
se face un calcul legat de costurile operaţiunilor care ar trebui 
derulate. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 februarie 
2008, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei pe pajişti 
(sesizare în fond; PL.x 863/2007).   

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (sesizare în fond; 
PL.x 864/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Mocanu Vasile, 
Moisoiu Adrian, Andreica Romică, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-
Petre, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, 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 absentat, motivat, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, aflat 
în delegaţie externă. 
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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 analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea unui sprijin financiar pentru creşterea calităţii producţiei 
pe pajişti (PL.x 863/2007).   

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (PL.x 
864/2007). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru o 
şedinţă viitoare. Propunerea de amânare a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Dr. Kelemen Atilla  Béla Ladislau                       Vasile Mocanu 
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