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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2009 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27, 28 
şi 29 ianuarie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 652/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul fitosanitar (raport suplimentar; PL.x 646/2007). 
 3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu (aviz; PL.x 687/2008). 
 4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului; PL.x 627/ 2008). 
 5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea 
investiţiilor (aviz; PL.x. 603/2008). 
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Lucrările şedinţei din data de 26 ianuarie 2009  au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul fitosanitar (retrimitere pentru raport suplimentar 
PL.x 646/2007). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat doamna Elena Leaotă, director în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

În deschiderea şedinţei, domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei, a mulţumit celor prezenţi pentru că a răspuns 
convocării făcute şi a precizat unele măsuri organizatorice care vor fi luate 
pentru bunul mers al lucrărilor în viitoarea legislatură. 

Domnia sa a menţionat că doreşte ca membrii comisiei să se 
întâlnească săptămâna viitoare cu ministrul agriculturii, domnul Ilie Sârbu 
şi cu întreaga echipă de conducere a M.A.P.D.R. pentru prezentarea 
măsurilor pe care ministerul doreşte să le ia în anul 2009 şi pentru 
clarificarea unor probleme pe care membrii comisiei le-au constatat în 
teritoriu. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru 
comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
(PL.x 646/2007). 

Doamna Elena Leaotă, director în M.A.P.D.R., a prezentat 
expunerea de motive, precizând că trebuie modificat cuantumul amenzilor 
şi că sunt formulate amendamente, pe care le-a studiat şi cu care este de 
acord.  

În continuarea dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai 
Banu, Victor Surdu şi Marian Avram care au cerut clarificarea unor 
prevederi ale proiectului de act normativ. 

După finalizarea dezbaterilor, s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru 
comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
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modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar a 
fost aprobat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 ianuarie 2009, 
începând cu ora 1000, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru 
modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 652/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului; PL.x 627/ 2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Victor Pătulescu – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Mihaela Dragnea – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (PL.x 652/2008). 

Domnul Cristian Hera, preşedinte .A.S.A.S., a mulţumit membrilor 
comisiei pentru interesul manifestat faţă de cercetarea agricolă, care 
traversează o perioadă grea, de transformări. Procesul de reorganizarea a 
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cercetării trebuie finalizat şi, în acest sens, trebuie clarificate toate 
problemele, inclusiv cele de natură financiară, unde sunt unele greutăţi, cu 
urmări asupra bunei desfăşurări a activităţii de cercetare.  

Domnul Nicolae Hristea, director în M.A.P.D.R., a arătat că 
problemele legate de datoriile unităţilor de cercetare ar fi putut fi 
rezolvate, e vorba de o sumă în jur de 10 milioane de euro, iar situaţia 
actuală nu face cinste domeniului respectiv. Trebuie lămurită problema 
penalităţilor şi a dobânzilor la sumele datorate, pentru că au fost şi unii 
care au urmărit falimentarea unor unităţi de cercetare pentru a pune mâna 
pe activele acestora.  

Domnul Victor Pătulescu, director general în Ministerul Finanţelor 
Publice - a arătat că în privinţa acestei legi se pune şi problema unui ajutor 
de stat şi a cerut să se prevadă precis, printr-un amendament, respectarea 
legislaţiei comunitare în acest domeniu. 

Domnul deputat Stelian Fuia – a arătat că trebuie lămurit şi aspectul 
legat de datoriile unităţilor de cercetare către terţi, pentru că nu se poate 
interveni pentru scutirea de aceste datorii. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel – a cerut ca Ministerul Finanţelor 
Publice  să se pronunţe foarte clar şi a cerut să se precizeze care sunt 
unităţile de cercetare care fac obiectul scutirilor şi sumele care trebuie 
achitate.  

Domnul deputat Victor Surdu – a arătat că multe dintre staţiunile şi 
institutele de cercetare sunt amplasate în locuri în care valoarea terenurilor 
este foarte mare şi acest aspect a atras interesul unor investitori imobiliari. 
S-a urmărit să se amâne punerea în aplicare a acestei ordonanţe, 
falimentarea unora dintre unităţile de cercetare şi achiziţionarea 
terenurilor. Este de acord cu formularea unor amendamente care să 
lămurească aspectele dezbătute.  

Domnul deputat Mihai Banu – a propus formularea unor 
amendamente care să clarifice problemele. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că unele probleme nu 
au fost lămurite din vina Guvernului. Mai sunt 7 staţiuni pomicole şi încă 
3 unităţi de cercetare pentru care nu s-au dat hotărâri de Guvern care să 
rezolve aceste situaţii. 

Trebuie clarificate toate problemele, încât activitatea să nu sufere din 
cauza unor lacune procedurale. 
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S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost votate cu 
majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 26 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (aviz comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului; 
PL.x 627/ 2008). 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat dr.Valeriu Tabără, a precizat 
că ultima rectificare bugetară a însemnat o reducere importantă de fonduri 
pentru M.A..P.D.R. 

Proiectul de lege pe care-l analizăm astăzi este o rectificare 
anterioară a bugetului ministerului. 

Domnul deputat Victor Surdu – a arătat că este foarte grav că un 
executiv îşi permite să facă o astfel de rectificare de buget şi a cerut ca, 
înainte de întâlnirea pe care membrii Comisiei o vor avea cu ministrul 
agriculturii, ministerul să prezinte o situaţie cu subvenţiile neplătite la 
această dată, chiar dacă ele se referă la perioada anilor 2007 sau 2008. 

De asemenea, domnia sa a afirmat că sunt plăţi restante şi la marile 
acţiuni desfăşurate la nivel naţional. 

Ministerul agriculturii s-a angajat să dea bani de la buget pentru 
proiecte de dezvoltare regională sau locală şi la care a început execuţia, 
dar nu a mai asigurat finanţarea pe parcurs. 

Şi-a exprimat dezacordul în legătură cu votarea unei decizii luate 
împotriva legii.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut ca la astfel de analize să 
vină chiar şi ministrul finanţelor care să ofere explicaţiile necesare.  
 A cerut ca, de acum încolo, să se aloce bani doar pe baza unei 
fundamentări riguroase a bugetului. 
Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că este jenant ca la această 
dată să se avizeze un act normativ care şi-a făcut deja efectul. A studiat cu 
atenţie prevederile din textul legii şi a afirmat că nu au fost plătite acţiuni 
sanitare decât până la nivelul lunii august 2008. 
Baza naţională de date are de suferit, pentru că timp de 1 an acest domeniu 
nu a fost finanţat. A cerut ca la astfel de analize să fie invitaţi şi cei care 
au răspuns de partea financiară. 
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Domnul deputat Victor Surdu – a afirmat că pe membrii comisiei 
nu-i interesează persoana ministrului ci îi interesează un raport scris din 
partea reprezentanţilor în situaţii ca atare. Ce s-a făcut cu banii şi de ce 
fondurile au fost direcţionate în altă parte. 

Domnul deputat Stelian Fuia – a arătat că în astfel de cazuri, numai o 
comisie parlamentară poate clarifica problemele. 

Domnul deputat Ion Tabugan – a arătat că  este nevoie de  o mai 
bună informare. Se poate da avizul cu condiţia ca toţi  să fie informaţi. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a cerut să se vadă şi neaplicarea 
prevederilor codului silvic.  

Domnul deputat Mihai Banu – a cerut avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, pentru că prin această rectificare se dau, nu se iau 
bani.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că avizul poate fi 
favorabil sau nu, cert este că în domeniul analizat sunt multe nerealizări. 
Toate aspectele trebuie clarificate într-un timp scurt, de aceea consideră 
că, pe lângă invitarea în comisie a conducerii M.A.P.D.R., trebuie 
realizată o analiză şi cu conducerea A.N.S.V.A. 

În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil.  
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 18 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 7 abţineri. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 ianuarie 2009, 

începând cu ora 1000. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu (aviz; PL.x 687/2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vlad Marcoci – preşedinte, Administraţia Fondului de 

Mediu; 
- doamna Claudia Cojocaru – şef serviciu juridic, Administraţia 

Fondului de Mediu; 
- doamna Carmen Dragnea – şef serviciu recuperare, Administraţia 

Fondului de Mediu. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (PL.x 687/2008). 

Domnul deputat Stelian Fuia – a cerut clarificări în legătură cu 
existenţa incineratoarelor cu recuperare de energie. 

Domnul deputat Victor Surdu – a arătat că există un sistem naţional 
în care ambalajele cu grad ridicat de toxicitate sunt obligatoriu distruse. 
De regulă, incineratorul care s-a realizat cu fonduri europene produce o 
anumită energie, dar costurile sunt foarte mari. Consideră că sunt 
chestiuni care trebuie mai bine clarificate în textul legii. 

Domnul deputat Valeriu Steriu – a arătat că sunt prevederi care 
încarcă vizibil costurile materiale şi acest aspect trebuie foarte bine 
analizat. 

Domnul Vlad Marcoci, preşedinte A.F.M. a precizat că verificările 
în teritoriu sunt făcute de Garda de mediu, pentru că A.F.M. nu are 
structuri în teritoriu.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut ca toate observaţiile 
făcute în şedinţă să fie înaintate către comisia care analizează pe fond 
acest proiect legislativ şi a cerut clarificare unor prevederi care pot da 
naştere la ambiguităţi. 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 ianuarie 2009, 
începând cu ora 1000. Ordinea de zi a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea 
investiţiilor (aviz; PL.x. 603/2008). 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au 
fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Victor Pătulescu – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Mihaela Dragnea – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice. 
Domnul Victor Pătulescu a precizat că, prin acest act normativ se 

reglementează cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea 
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statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor 
categorii de investiţii. 

Facilităţile acordate investitorilor se prezintă sub forma unor scheme 
de ajutor de stat fundamentate pe baza unor criterii specifice, cum ar fi: 
obiectivul, scopul, criteriile de eligibilitate, durata, bugetul, furnizorul, 
procedura de acordare, domeniile în care se face investiţia, astfel încât 
acestea să fie în concordanţă cu legislaţia naţională şi cea comunitară în 
materia ajutorului de stat. 

Prin acest proiect de act normativ se creează temeiul legal pentru 
acordarea de facilităţi ca măsuri de sprijin a investiţiilor care contribuie la 
realizarea unuia din următoarele obiective: 

- dezvoltarea regională; 
- protecţia şi reabilitarea mediului înconjurător; 
- creşterea eficienţei energetice şi/sau producerea şi utilizarea 

energiei din resurse regenerabile de energie; 
- cercetare-dezvoltare şi inovare; 
- ocuparea şi formarea forţei de muncă; 
- dezvoltarea acelor domenii de activitate care sunt prioritare în 

conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă se bazează pe o nouă filozofie a 

politicii investiţionale, plecând de la necesitatea şi oportunitatea acordării 
de facilităţi similare, tuturor investitorilor care realizează investiţii în 
România, în concordanţă cu practicile comunitare în domeniu. 

Domnul deputat Victor Surdu – a subliniat că ideea pe care se 
bazează proiectul de lege este foarte bună, iar iniţiatorii sunt foarte bine 
intenţionaţi. A propus ca, în funcţie de ce va prevedea bugetul pe 2009, să 
se stabilească, totuşi, o prognoză pentru a exista un cadru orientativ. A 
insistat ca M.A.P.D.R. să nu fie invitat, ci coiniţiator la această iniţiativă şi 
a precizat că nu face un rechizitoriu în legătură cu ceea ce s-a făcut, ci 
vrea doar să ştie exact ce s-a întâmplat cu banii. 

A considerat ca nesatisfăcătoare explicaţiile reprezentantului M.F.P. 
şi a precizat că, dacă insistă pentru clarificarea unor aspecte, face lucrul 
acesta pornind de la faptul că Moldova este cea mai săracă zonă din ţară şi 
chiar din Europa şi viitoarele investiţii trebuie să ţină cont de realităţi. S-a 
referit la M.A.P.D.R. care poate fi iniţiator, pentru că trebuie să satisfacă 
mult mai multă populaţie. 
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Domnul deputat Stelian Fuia – a cerut să se precizeze ce buget va fi 
alocat acestui domeniu. 

Domnul deputat Ion Dumitru – a cerut ca toate observaţiile făcute să 
se transforme în amendamente. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel – a propus retrimiterea proiectului 
de lege către Guvern, după care să fie reanalizat, având în vedere că unii 
miniştri s-ar putea să aibă o altă viziune. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că, în această perioadă, 
legile care se referă la investiţii trebuie să aibă prioritate. 

A afirmat că, dacă o zonă nu se dezvoltă, atunci, la nivelul 
conducerii zonei respective există ceva probleme. 

A precizat că în Comisia de agricultură se dă doar un aviz, 
dezbaterile pe fond urmând a se desfăşura la Comisia pentru politică 
economică. 

A propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată  
cu majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

În încheierea şedinţei, domnul deputat dr.Valeriu Tabără a prezentat 
ordinea de zi şi a menţionat că se doreşte o întâlnire cu conducerea 
M.A.P.D.R. şi a A.N.S.V.S.A.  

Domnul deputat Ion Dumitru – a cerut ca în perioada următoare să 
se organizeze şi o întâlnire a membrilor Comisiei cu conducerea Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în care să se prezinte activitatea 
acesteia, rezultatele economico-financiare, precum şi programele pe care 
Regia le va desfăşura în perioada imediat următoare.  

De asemenea, s-a stabilit şi repartizarea raportorilor pentru fiecare 
proiect  legislativ ce va fi dezbătut în şedinţa viitoare a comisiei.  

 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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