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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  12, 13 şi 14 mai 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 
şi 14 mai 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl.x 563/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind 
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului (aviz; PL.x 252/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 12 mai 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl.x 563/2008). 

 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 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 169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 340/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind 
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului (aviz; PL.x 252/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Doru Laurian Bădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului; 
- doamna Angela Filipaş – director, Ministerul Mediului; 
- doamna Valentina Soinu – redactor, Lumea Satului; 
- domnul Ioan Bodea – crescător animale, comuna Nufăru, 

judeţul Tulcea.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl.x 
563/2008). 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau, în calitate de 
iniţiator, a prezentat expunerea de motive. Domnia sa a cerut ca 
proiectul de lege şi propunerile pe care le-a făcut să fie analizate şi 
tratate cu maximă răspundere pentru că e vorba de un patrimoniu 
deosebit de important, iar o nerezolvare corespunzătoare a acestor 
aspecte ar duce la pierderea rezultatelor unei munci de selecţie de 
peste 200 de ani. 
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Domnul deputat Marian Avram a susţinut că problemele 
ridicate în domeniul analizat trebuie rezolvate, pentru că există mulţi 
oameni dedicaţi, care doresc să păstreze patrimoniul. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca şi cei de la Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva să fie invitaţi, pentru a-şi prezenta 
punctul de vedere şi situaţia patrimoniului. 

Situaţia trebuie bine analizată şi consideră că reînfiinţarea 
Companiei Naţionale „Herghelii de stat” este inoportună, pentru că 
bugetul de stat nu poate susţine cheltuielile pe care acest lucru le 
cere. 

Domnul deputat Ion Dumitru a arătat că resursele R.N.P. – 
Romsilva sunt şi ele limitate în această perioadă pentru că indicatorii 
de profit au fost îndepliniţi doar în proporţie de 28%. 

Domnul deputat Mihai Banu a propus amânarea dezbaterii pe 
această temă. Trebuie văzute şi aspectele legate de structura 
organizatorică. 

A considerat că trebuie schiţat un buget propriu de venituri şi 
cheltuieli pentru aceste herghelii, iar din punct de vedere economic, 
ele să trăiască pe propriile picioare. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că, înainte, 
hergheliile erau într-o situaţie dificilă, iar transferarea acestora la 
R.N.P. – Romsilva le-a revigorat într-un fel. Şi-a exprimat temerea că 
terenurile de la herghelii să nu fi trezit interesul cuiva. A cerut 
amânarea analizei şi invitarea la dezbateri şi a celor de la R.N.P. – 
Romsilva. 

Domnul deputat Ion Tabugan a afirmat că este necesar ca 
R.N.P. – Romsilva să prezinte o situaţie exactă a situaţiei şi a 
considerat că locul cailor de rasă este într-o unitate specializată în 
acest domeniu. 

A cerut amânarea analizei. 
S-a supus la vot propunerea de amânare. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.  
În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza şi dezbaterea 

Propunerii legislative pentru completarea articolului 28 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 169/1997 (Pl.x 
340/2008). 
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Domnul deputat Ioan Oltean, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege a prezentat expunerea de motive, arătând că ideea 
elaborării propunerilor a venit în urma discuţiilor pe care le-a avut cu 
reprezentanţi ai formelor asociative din judeţul Bistriţa Năsăud.  

Consideră că actualele prevederi în domeniu nu mai sunt în 
concordanţă cu cerinţele din ziua de azi.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a arătat că nu va fi de acord cu 
propunerile formulate şi va vota împotrivă.  

Domnul deputat Vasile Ştefan Béres a considerat că nu trebuie 
luată o decizie pripită schimbând o lege care a guvernat anumite zone 
timp de sute de ani. 

Banii se duc, iar urmaşii nu trebuie să fie privaţi de nişte 
resurse care au fost gestionate sute de ani în interiorul comunităţilor. 
A considerat că formele asociative ar trebui să rămână formele 
actuale şi să se găsească alte modalităţi de a atrage unele beneficii 
pentru proprietari. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a considerat dificilă 
modificarea actualelor prevederi. 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau a cerut ca 
legea să nu fie modificată în această perioadă, proprietarii formelor 
asociative să nu se lase copleşiţi de sărăcie şi să se aştepte vremuri 
mai bune pentru înstrăinarea cotelor părţi din aceste proprietăţi 
comune.  

Domnul deputat Ion Dumitru a considerat că cea mai bună 
soluţie este respingerea propunerii legislative pentru că formele 
asociative au fost constituite cu un anumit scop social şi nu este încă 
momentul pentru desfiinţarea acestora.  

Domnii deputaţi Victor Raul Soreanu Surdu şi Ion Tabugan au 
vorbit despre rolul social al formelor asociative şi s-au declarat 
împotriva prevederilor din proiectul de lege.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a spus că nu trebuie să 
rămânem cantonaţi în gândirea specifică perioadei din jurul anului 
2000, pentru că îngrădim un drept de proprietate, care este un drept 
constituţional. S-au dat terenuri pentru aeroporturi, atunci de ce să se 
îngrădească vânzarea terenurilor silvice ? 

Domnul deputat Ioan Oltean a apreciat modul în care s-au 
desfăşurat dezbaterile. Scopul propunerii nu este unul comercial, ci 
de înlăturare a îngrădirilor dreptului de proprietate. 
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S-au produs evoluţii atât la nivelul societăţii, cât şi la nivelul 
formelor asociative. Multe dintre formele asociative sunt păduri 
comunale, care beneficiază de toate drepturile. Dacă o formă 
asociativă, în unanimitate cade de acord să-şi înstrăineze 
proprietatea, acest drept nu se poate îngrădi.  

Domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în MAPDR, a arătat 
că în avizul Guvernului, care nu este de acord cu propunerea 
legislativă, s-a ţinut cont de reglementările în vigoare şi de tradiţiile 
istorice. Guvernul nu este de acord cu propunerea făcută.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a afirmat că, dacă se 
stabilesc reguli stricte, nu se pot face greşeli. A considerat că nu se 
poate împiedica vreun proprietar în dorinţa lui de a-şi înstrăina 
proprietatea, pentru că atunci apar elemente de neconstituţionalitate. 
A propus ca, pentru înstrăinarea cotei părţi, toţi membrii formei 
asociative să fie de acord. S-a trecut la votarea pe articole. Rezultatul 
votului a fost următorul: la titlul legii – 7 voturi pentru aprobare, 9 
voturi împotrivă. Articolul unic al legii – 8 voturi pentru aprobare, 9 
voturi împotrivă. La punctul 1, alin.(7) – 8 voturi pentru aprobare, 10 
voturi împotrivă. La punctul 1, alin.(71) – 8 voturi pentru aprobare, 
10 voturi împotrivă.  

În ansamblu, proiectul de lege a obţinut 8 voturi pentru 
aprobare şi 9 voturi împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 mai 2009,ora 
900. Membrii comisiei au avut o întâlnire cu reprezentanţi ai 
sindicatelor din agricultură.  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Niculae Ştefan – preşedinte, AGROSTAR; 
- domnul Szabó Stefan – lider sindical, Agenţia Naţională de 

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
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- domnul Florin Dan Fortunescu – membru de sindicat, Agenţia 
Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;  

- domnul Vladimir Stoianovici – director, Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă; 

- domnul Adrian Muşat – consilier în cadrul sindicatului liber 
AGROCONSULTANTUL, Agenţia Naţională de Consultanţă 
Agricolă; 

- doamna Maria Antonela Ilie – vicepreşedinte, sindicatul 
salariaţilor, Agenţia Domeniilor Statului. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei.  

Domnul Ştefan Niculae, preşedintele sindicatului AGROSTAR, 
a arătat că pentru lucrătorii din instituţiile care funcţionează în 
domeniul agriculturii, descentralizarea şi reorganizarea administraţiei 
agricole crează o seamă de probleme grave.  

În continuare au luat cuvântul domnii Szabó Stefan - lider 
sindical Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în 
Zootehnie, Florin Dan Fortunescu - membru de sindicat, Agenţia 
Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, Vladimir 
Stoianovici – director, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă,  
Adrian Muşat - consilier în cadrul sindicatului liber 
AGROCONSULTANTUL din Agenţia Naţională de Consultanţă 
Agricolă şi doamna Maria Antonela Ilie – vicepreşedinte, sindicatul 
salariaţilor din Agenţia Domeniilor Statului, care au prezentat 
punctul de vedere al organizaţiilor pe care le reprezintă în legătură cu 
descentralizarea activităţii în domeniul instituţiilor din agricultură.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a arătat că dezbaterea cu 

reprezentanţii sindicatelor se înscrie în preocupările comisiei de a 
dialoga direct cu toţi cei implicaţi în activitatea din agricultură. În 
program figura şi o întâlnire cu conducerea MAPDR, dar domnul 
ministru Ilie Sârbu a contramandat întâlnirea. 

Dorinţa tuturor membrilor comisiei este de a crea un cadru 
instituţional care să determine îmbunătăţirea performanţelor din 
agricultură.  

A afirmat că din subordinea MAPDR au plecat unele structuri, 
cum este cadastrul şi că nu se acordă suficientă atenţie protejării şi 
încurajării producţiei interne. De asemenea, a atras atenţia în legătură 
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cu situaţia de la SNIF şi în legătură cu modul în care se desfăşoară 
activitatea de la ANCA. 

A cerut ca asistenţa sanitară-veterinară, consultanţa agricolă şi 
activitatea de la APIA să fie mai apropiate de cetăţean. Sunt domenii 
legate de asigurarea unor servicii, cum sunt softurile pentru APIA 
sau teledetecţia care nu funcţionează corespunzător. De asemenea, a 
apreciat că, în teritoriu, nu există capacitatea necesară de a înţelege 
utilitatea şi funcţionarea noilor structuri propuse.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 mai 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind 
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului (avizare; PL.x 252/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, 
Ţurcanu Florin. 

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 
repararea prejudiciului asupra mediului (PL.x 252/2008).  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuarea şedinţei, membrii comisiei au dezbătut o seamă 
de aspecte care ţin de activitatea instituţiilor din domeniul 
agriculturii. Au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, Culiţă 
Tărâţă, Vasile Mocanu, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Victor Raul 
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Soreanu Surdu, Tinel Gheorghe, Ioan Munteanu, Toader Stroian, 
Gheorghe Antochi care au atras atenţia în legătură cu modul în care 
MAPDR pregăteşte legislaţia care va sta la baza descentralizării unor 
domenii de activitate. Domniile lor au subliniat necesitatea unei largi 
consultări cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi au cerut un 
program de întâlniri periodice, pe diferite domenii, pentru analizarea 
implicaţiilor, a avantajelor şi a posibilelor efecte negative care ar 
putea apărea în acest proces. 

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca biroul comisiei să 
adreseze o scrisoare către domnul ministru Ilie Sârbu pentru a se 
analiza implicaţiile Ordinului nr.230/16.04.2009 privind modificarea 
şi completarea anexei „Modul de implementare, cerinţele specifice şi 
criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu 
reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.295/2007 pentru 
stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a 
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi 
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu 
reglementările comunitare în domeniu.  

În urma analizei actului normativ sus menţionat, membrii 
comisiei consideră că reglementarea privind avizarea cererilor pentru 
acordarea primei crescătorilor de ovine/caprine de către asociaţia 
crescătorilor de ovine/caprine constituite, la nivel local şi afilitate la 
federaţiile naţionale (art.3 alin.(2) este nelegală, chiar 
neconstituţională (afectează dreptul liberei opţiuni de asociere).  

De asemenea, domnul deputat Ioan Munteanu  a cerut ca, într-o 
şedinţă viitoare, să fie invitată conducerea Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a prezenta o informare în 
legătură cu modul în care se derulează circulaţia terenurilor.  

 
 

Preşedinte,                               Secretar, 
Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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