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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 iunie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 11 iunie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea art.3 
alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 414/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 417/2015) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Pl. x 348/2014). 

4.  Dezbateri asupra problematicii Programului Naţional pentru  
Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi submăsurilor. 
 Lucrările şedinţei din data de 9 iunie 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea art.3 
alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; Pl.x 414/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 417/2015) 
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3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Pl. x 348/2014). 
        Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram 
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş 
Ioan-Cristian, 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, 
Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, 
Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin. 

 A participat ca invitat  domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier 
de produse agricole vegetale pe drumurile publice (Pl.x 414/2015).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă  şi a subliniat că modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
108/2014 era necesară. În act era o scăpare şi greşeala este corectată.  

Domnul deputat Marian Avram – este un act care  face dreptate 
fermierilor, care trebuie să-şi ducă produsele la valorificare.  

Domnul deputat Ion Bălan – a propus clarificarea aspectelor legate de 
cantitatea maximă admisă sau, după caz, masa totală admisă, înscrisă în 
autorizaţia specială de transport eliberată de administratorul drumului.  

A cerut să nu apară măsuri restrictive suplimentare.  
Domnul deputat Costel Şoptică – dacă trecem acest articol, îngreunăm 

situaţia.  
S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au 

înregistrat 32 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
417/2015). 
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Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege. A 
precizat că în ţară există o singură societate care poate face amenajamentul 
pastoral. Este de acord cu propunerea şi o susţine. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR - a cerut 
respingerea proiectului de lege, pentru că nu mai are obiect.  

Propunerea de respingere a fost formulată de domnul deputat Nini 
Săpunaru. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 10 iunie 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Pl. x 348/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram 
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş 
Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, 
Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza 
Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu 
Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. Au absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat Marian Ghiveciu, aflat 
în concediu de odihnă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (Pl. x 
348/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei pentru o săptămână. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11 iunie 2015, având  

următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbateri asupra problematicii Programului Naţional pentru  

Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi submăsurilor. 
        Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram 
Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş 
Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, 
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Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, 
Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza 
Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu 
Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. Au absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin şi domnul deputat Marian Ghiveciu, aflat 
în concediu de odihnă. 

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Gyorgy – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Mirela Iovu – vicepreşedinte, CEC Bank; 
- domnul Mihail Puţintei – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Eugen David Popescu – director general, Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- domnul Romulus Duică – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AM PNDR; 
- doamna Andreea Agrigoroaei – şef serviciu, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Adela Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ecaterina Roşu – director coordonator programe, Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- domnul Claudiu Coadă – director, Agenţia pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale; 
- doamna Sabina Manolescu – director executiv, Fondul Naţional de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - FNGCIMM; 
- doamna Leta Chelmu – şef serviciu, Fondul de Garantare a 

Creditului Rural – FGCR IFN SA; 
- doamna Ileana Bratu – director adjunct, Fondul de Garantare a 

Creditului Rural – FGCR IFN SA; 
- doamna Corina Vulpeş – director relaţii financiare, EximBank; 
- doamna Raluca Bănuţă – director Direcţia produse, CEC Bank; 
- doamna Mihaela Constantinescu – consilier management, Fondul 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - 
FNGCIMM; 

- doamna Daniela Olariu – expert superior, Ministerul Finanţelor 
Publice. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbateri asupra problematicii Programului Naţional 
pentru  Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi submăsurilor. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei - a afirmat că 
analiza a fost impusă de situaţia existentă, pentru că s-au acumulat multe 
probleme care trebuie clarificate şi rezolvate. Există multe îngrijorări din 
partea agricultorilor care se confruntă cu multe greutăţi.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi George Scarlat, 
Marian Avram, Ion Melinte, Marin Anton, Nechita Stelian Dolha, Liviu 
Harbuz, Toader Dima, Tinel Gheorghe, Petre Daea, doamna deputat Liliana 
Ciobanu care au semnalat aspecte din desfăşurarea măsurilor cuprinse în 
PNDR şi au formulat propuneri pentru ca activitatea în acest domeniu să fie 
îmbunătăţită şi să fie clarificate şi simplificate procedurile aplicate, în 
vederea unei mai mari eficienţe a întregii activităţi şi accesării în totalitate a 
fondurilor puse la dispoziţia agricultorilor.  

În timpul dezbaterilor domnul Eugen David Popescu, director general 
AFIR, domnul Mihail Puţintei, director general APIA, domnul Romulus 
Duică, director general adjunct MADR-AM PNDR au răspuns la întrebările 
formulate şi au prezentat stadiul aplicării măsurilor stabilite şi convenite cu 
organismele europene. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a propus ca analiza să fie reluată în 
luna iulie, pentru  că sunt multe aspecte care trebuie monitorizate, iar pe 
baza concluziilor rezultate în urma analizelor să fie îmbunătăţite 
modalităţile de rezolvare a problemelor.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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