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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 
19 septembrie 2006, începând cu orele 1400,  având următoarea ordine de zi:  

  I. 1. Dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului 
cinegetic şi a vânătorii şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 - retrimitere 
pentru raport suplimentar, PL.x 27/2006  şi PL.x 26/2006; 

 2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru completarea Legii 
apiculturii nr.89/1998 – sesizare în fond,  PL.x 565/ 2006; 

3. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind abrogarea 
alineatului (24) al articolului nr.26 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, şedinţă comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi,  Pl.x 568/2004; 

4. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 2006, cu 
finanţare de la bugetul de stat – sesizare în fond, Pl.x 625/2006; 

5. Dezbaterea şi analiza propunerii legislative privind acordarea în anul 
2006 a unui sprijin direct al statului de 300 lei (RON)/ha producătorilor 
agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv – sesizare în 
fond, Pl.x 625/2006. 

 
II. Întâlnire cu domnul Gheorghe Flutur, Ministrul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: 
 Informare privind situaţia din agricultură. 

 

George
Original



Lucrările au început la orele 1400 şi au fost conduse de domnul deputat 
dr. Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 24 de deputaţi, 
membri ai comisiei: Kelemen Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, 
Mocanu Vasile,  Dumitriu Petre Dragoş, Andreica Romică, Dumitru Ion, 
Georgescu Filip, Ghiorghioni Ionesie, Giurgiu Mircia, Hoban Ioan, Hoinaru 
Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Munteanu Ioan, 
Mocioalcă Ion, 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.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Gheorghe Flutur – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Töke István – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

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

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Tatomir – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

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

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Olga Georgescu – consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale. 
- doamna Maria Negoişteanu – director adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Irina Avram – şef serviciu, Ministerul finanţelor Publice; 
- doamna Daniela Macarie – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului Legii protecţiei fondului 

cinegetic şi a vânătorii şi Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996, 
PL.x 27/2006  şi PL.x 26/2006. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Amendamentele formulate se 
regăsesc în raportul întocmit. Toate articolele au fost votate în unanimitate. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998,  PL.x 565/ 2006. 

Domnul deputat Ioan Stan, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive. 

Domnul deputat Vasile Mocanu, tot în calitate de iniţiator, a arătat că 
situaţia apiculturii în ţara noastră s-a înrăutăţit şi, cunoscând situaţia 
apiculturii din trecut şi prezent, tradiţia şi  baza materială de care dispune ţara 
noastră în acest domeniu se impune adoptarea unor măsuri de sprijinire a 
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apicultorilor şi cere sprijinul membrilor comisiei pentru aprobarea 
propunerilor. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – a reamintit că în comisie au mai 
existat astfel de preocupări. Este o acţiune reparatorie. În prezent se întâmpină 
dificultăţi  la valorificarea producţiei, din cauza ofertelor mari pe care le 
înaintează ţări ca China sau Argentina. Propune să se voteze acest text. 
Articolul unic a fost adoptat cu majoritate. S-a înregistrat 1 abţinere.  

La punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea şi analiza  propunerii legislative 
privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 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 568/2004, domnul deputat Liviu 
Miroşeanu a cerut amânarea dezbaterii pentru că iniţiatorul nu se află în sală şi 
doreşte să vină cu noi argumente în susţinerea propunerilor.   

Propunerea de amânare a fost aprobată. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 

sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 
2006, cu finanţare de la bugetul de stat, Pl.x 626/2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, iniţiator al propunerii legislative, a 
prezentat expunerea de motive precizând că la Senat această propunere a fost 
respinsă, iar, între timp, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care 
reglementează această problemă. Apreciază că înaintarea propunerii 
legislative a avut darul de a declanşa acest mecanism de sprijinire a 
producătorilor agricoli în achiziţionarea de motorină necesară pentru lucrările 
agricole.  

S-a propus respingerea proiectului de lege. 
Propunerea de respingere a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 8 

voturi pentru propunerea de respingere şi 7 voturi împotrivă. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 

sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 
2006, cu finanţare de la bugetul de stat, Pl.x 625/2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, iniţiator al propunerii legislative, a 
prezentat expunerea de motive, menţionând că prin acest proiect se propune 
aproape dublu faţă de ceea ce oferă acum Guvernul. Iniţiativa legislativă a fost 
foarte bună, pentru că, într-un fel, a obligat Guvernul să  se implice şi să ofere 
nişte sume pentru sprijinirea producătorilor agricoli. 

Domnul deputat Vasile Mocanu, tot ca iniţiator, subliniază încă o dată 
necesitatea finanţării susţinute agriculturii, apreciind că suma de 1,5 milioane 
lei vechi este, totuşi, puţin şi cere să se dea cel puţin la nivelul anului anterior. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate cu 
majoritate. S-au înregistrat 8 voturi pentru şi 7 voturi contra. 
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În ansamblu, propunerea legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 
În continuarea dezbaterilor în şedinţă, domnul Gheorghe Flutur, ministrul 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale a prezentat o informare în legătură 
cu situaţia din agricultură şi stadiul pregătirii acestui sector pentru integrarea 
în Uniunea Europeană. O atenţie aparte a fost acordată derulării programelor 
finanţate atât de la buget cât şi prin SAPARD. Agenţia de Plăţi este în prezent 
consolidată, s-au angajat peste 90% din viitorii funcţionari care vor lucra aici 
şi prin care se vor derula plăţile pentru agricultură. S-au rezolvat şi problemele 
legate de programul pentru calculator. S-au făcut progrese şi în ceea ce prieşte 
identificarea parcelelor. Se acordă atenţie problematicii legate de organismele 
modificate genetic, domeniu în care Comisia Europeană manifestă o anumită 
sensibilitate. 

De asemenea,  s-au clarificat multe dintre chestiunile legate de ecarisaj 
şi de Posturile de Inspecţie la Frontieră, urmând ca acestea să fie verificate de 
specialişti de la nivelul Uniunii Europene. 

Sunt şi alte preocupări pe agenda Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, legate de legea camerelor agricole, de dezvoltare rurală, de 
realizarea  cadastrului, de dimensionarea şi defalcarea bugetului pentru 2007, 
de depăşirea situaţiilor critice generate de calamităţi, care-şi vor găsi 
rezolvarea în perioada următoare, cu consultarea atât a specialiştilor români 
cât şi a celor de la nivelul Uniunii Europene.  
 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

Dr. Atilla KELEMEN     Vasile MOCANU            
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