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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 21.10.2013
Nr.4c-4/419

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 şi 17
octombrie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PLx. 226/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative – Legea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniu (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 285/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a
unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 346/2013).
4. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri
necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PL.x 344/2013).
5. Dezbateri privind Noua Politică Agricolă Comună şi posibilităţile de
finanţare de la bugetul de stat şi Stadiul aplicării PNDR (2007-2013), precum
şi previziunile pentru PNDR-ul 2014-2020.
În ziua de 14 octombrie 2013, membrii Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au organizat o întâlnire
dezbatere cu reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de ovine şi caprine din
România şi cu cercetători din institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare
ovine şi caprine.
Ca invitaţi au participat:

- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Ionică Nechifor – director, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare
pentru Creşterea Ovinelor Popăuţi, judeţul Botoşani;
- domnul Gheorghe Hrincă – cercetător ştiinţific, Staţiunea de Cercetare
- Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor Popăuţi, judeţul Botoşani;
- domnul Răducu Radu – director, Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa;
- domnul Gabriel Vicovan – director ştiinţific, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa;
- domnul Pavel Iovăneasa – vicepreşedinte, Federaţia Oierilor de
Munte;
- domnul Nicolaie Cioranu – preşedinte, Federaţia „ROMOVIS”;
- domnul Cristi Butnariu – vicepreşedinte, Federaţia „ROMOVIS”;
- domnul Ion Agafiţei – vicepreşedinte, Federaţia „ROMOVIS”.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
Cu acest prilej, reprezentanţii asociaţiilor de crescători din sectorul
ovine şi caprine au prezentat greutăţile cu care se confruntă şi au cerut
sprijinul comisiei în soluţionarea problemelor apărute în activitatea lor.
Lucrările şedinţei din ziua de 15 octombrie 2013 au început la ora 1400
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PLx. 226/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative – Legea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniu (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic; Plx. 285/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei:
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian2

Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza pe articole a Proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx.
226/2013).
În timpul dezbaterilor s-au formulate amendamente, care se regăsesc în
raportul întocmit de comisie. La art. 5 alin. (8) şi (10), s-au înregistrat 35 de
voturi pentru şi 1 abţinere, la art. 9 alin. (6) s-au înregistrat 33 de voturi
pentru şi 3 voturi împotrivă, la art. 14 alin. (1) lit. f) s-au înregistrat 34 de
voturi pentru şi 2 abţineri, la art. 14 alin. (2) lit. e) s-au înregistrat 33 de voturi
pentru şi 3 voturi împotrivă, iar la art. II lit. e) s-au înregistrat 35 de voturi
pentru şi 1 abţinere. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost votat cu majoritate.
S-au înregistrat 35 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, respingerea Propunerii
legislative – Legea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniu (Plx. 285/2013).
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 octombrie 2013,
începând cu ora 1100, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a
unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 346/2013).
2. Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri
necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PL.x 344/2013).
3. Dezbateri privind Noua Politică Agricolă Comună şi posibilităţile de
finanţare de la bugetul de stat şi Stadiul aplicării PNDR (2077-2013), precum
şi previziunile pentru PNDR-ul 2014-2020.
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Lucrările şedinţei s-au desfăşurat la sediul Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei:
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu IulianRadu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Răducu George Filipescu – preşedinte, Consiliul Judeţean
Călăraşi;
- domnul Cornel Coman – subprefect, Prefectura Judeţului Călăraşi;
- domnul Dorel Gheorghe Benu – director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Nicolae Popa – director general adjunct, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Georgică Sasu – şef departament, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- reprezentanţi ai fermierilor din judeţul Călăraşi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei, care a precizat că deplasarea membrilor comisiei în
judeţul Călăraşi se înscrie în seria deplasărilor în teritoriu, prin care se
urmăreşte o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă
agricultorii, a propunerilor pe care aceştia le fac pentru îmbunătăţirea
legislaţiei în domeniul agricol şi, în general pentru a sprijini activitatea tuturor
celor care-şi desfăşoară activitatea în scopul creşterii eficienţei activităţii din
agricultură. Un rol aparte îl reprezintă cunoaşterea obiectivelor din Noua
Politică Agricolă Comună, care se va desfăşura în perioada exerciţiului
bugetar 2014-2020.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri
necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PL.x 344/2013).
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Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a
prezentat proiectul de lege şi a subliniat că pentru facilitarea accesului acestor
beneficiari la credite bancare, în contextul prevederilor Regulamentului CE
1974/2006, din fondurile europene alocate României prin PNDR s-au înfiinţat
două cheme de garantare în sumă de 220 mil.euro.
Domnul Georgică Sasu, şef de departament în MADR, a precizat că
prezentul act normativ reglementează mecanismul de acordare a garanţiilor
emise de fondurile de garantare oricare ar fi acestea, fără a avea prevederi
care să conducă la favorizarea sau excluderea unor astfel de fonduri care
operează pe piaţă.
Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013
privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare
nerambursabilă Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Propunerea a fost
votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 346/2013).
Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca proiectul de lege să fie mai bine
analizat şi a propus ca această analiză să se desfăşoare într-o şedinţă separată
a Comisiei, luni 21 octombrie 2013. Propunerea a fost votată cu majoritate. Sau înregistrat 35 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
În partea a II-a a şedinţei, domnul Răducu George Filipescu,
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, a salutat prezenţa în judeţ a
membrilor Comisiei pentru agricultură şi a prezentat problemele cu care
agricultorii din judeţ se confruntă, a cerut explicaţii în legătură cu o seamă de
soluţii legislative aflate în vigoare şi a exprimat preocuparea pentru modul în
care va fi legiferată cumpărarea de terenuri agricole de către cetăţenii străini
în condiţiile liberalizării pieţei funciare începând cu anul 2014.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a
prezentat modul în care conducerea ministerului gândeşte reglementarea în
acest domeniu şi a afirmat că în legătură cu acest aspect a solicitat şi un punct
de vedere de la Comisia Europeană.
Domnul Dorel Gheorghe Benu, director general APIA, a prezentat o
situaţie cu privire la modul în care se realizează plăţile către fermieri.
În continuare, domnul Nicolae Popa, director general adjunct al
APDRP, a prezentat stadiul aplicării măsurilor din PNDR (2007-2013),
precum şi obiectivele şi măsurile prevăzute pentru PNDR 2014-2020.
Domnia sa a detaliat elementele referitoare la măsurile cuprinse în actualul
PNDR şi a subliniat că, pornind de la experienţa căpătată în actualul exerciţiu
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bugetar se va merge pe o reducere a măsurilor pe care în viitorul PNDR 20142020 se vor axa eforturile celor care răspund de fundamentarea programului.
Se urmăreşte simplificarea documentaţiei. Se va acorda importanţă
programului de susţinere a tinerilor fermieri, suma care se va acorda fiecărui
tânăr cuprins în acest program va fi de 50.000 de euro, faţă de 40.000 euro în
programul anterior.
Vor fi 3 subprograme tematice care se vor adresa zonei montane,
reconversiei pomicole, precum şi creşterii vacilor de lapte şi carne.
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Liviu Harbuz, Vasile
Iliuţă, Valeriu Andrei Steriu, Petre Daea care au făcut propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii în domeniul analizat şi au dat unele lămuriri la
problemele ridicate de către reprezentanţii fermierilor.
Pe baza celor prezentate au luat cuvântul domnii Anton Magearu,
preşedintele Asociaţiei crescătorilor de taurine Călăraşi şi Lucian Adam,
director executiv, Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice
Călăraşi, care au prezentat aspecte concrete din activitatea organizaţiilor pe
care le reprezintă şi au cerut explicaţii în legătură cu modalităţile în care
fermierii pot fi sprijiniţi în activitatea pe care o desfăşoară.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 octombrie 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a
unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport; PL.x 346/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei:
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu IulianRadu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Daniel Constantin.
Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 346/2013).
6

Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a prezentat proiectul
de lege şi a precizat că acesta are ca obiect de reglementare adoptarea unor
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia.
Astfel, se preconizează înfiinţarea Autorităţii Naţionale Fitosanitară , a
oficiilor pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti, a Autorităţii
Naţionale pentru Resurse Vegetale, a Autorităţii pentru Administrarea
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a precipitaţiilor, precum şi a
Agenţiei Zonei Montane.
Domnia sa a propus ca analiza să fie amânată, pentru că mai sunt
aspecte care trebuie tratate în alt mod decât se propune prin proiectul de lege
şi este nevoie de timp pentru ca forma finală să fie una bună, în măsură să
răspundă aşteptărilor acestei perioade prin care trece agricultura.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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