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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
12, 13 şi 14 octombrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(raport; PL.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; 
Pl.x 408/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 
(raport; Pl.x 473/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor 
medicinale şi aromatice  (raport; Pl.x 232/2010). 



Lucrările şedinţei din data de 12 octombrie 2010 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.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(raport; PL.x 329/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor 
medicinale şi aromatice  (raport; Pl.x 232/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei.  

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Florin Faur – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- doamna Paula Craioveanu – consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federaţia 

„Romovis”; 
- domnul Gheorghe Dioane – vicepreşedinte, Federaţia 

„Romovis”; 
- domnul Nicolae Cioranu – vicepreşedinte, Federaţia 

„Romovis”. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(PL.x 329/2010). 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a 
precizat că în legătură cu acest proiect, domnul deputat Mihai 
Banu a venit cu un număr important de amendamente, care trebuie 
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analizate cu mare atenţie. A cerut amânarea dezbaterii pentru 
săptămâna viitoare şi a anunţat că, de comun acord cu conducerea 
ROMOVIS, s-a stabilit o analiză lunea viitoare, 18 octombrie, ora 
1200, pentru a evidenţia şi alte aspecte legate de activitatea acestei 
asociaţii. 

S-a propus amânarea. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a 
plantelor medicinale şi aromatice  (Pl.x 232/2010). S-a trecut la 
dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost aprobate în 
unanimitate. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 octombrie 
2010, ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Întâlnire cu domnul Dacian Cioloş, comisar al Uniunii 
Europene pe probleme de agricultură.   

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

La şedinţă au participat şi membrii Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei şi de domnul senator Petre Daea, 
preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală din Senatul României. 

Domnul Dacian Cioloş, comisar al UE pentru agricultură, a 
afirmat că a dorit această întâlnire cu membrii comisiilor de 
specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a prezenta 
intenţiile pe care Comisia Europeană le are pentru perioada 
următoare. Discuţiile pe problematica viitoare vor fi purtate cu 
reprezentanţii tuturor ţărilor membre UE care într-o perioadă de 
aproximativ 8 săptămâni trebuie să-şi expună punctele de vedere. 

Domnia sa a precizat că sunt trei mari obiective pe care le 
urmăreşte în perioada următoare.  
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Primul se referă la producţia alimentară, alimentarea pieţelor 
şi securitatea alimentară, pentru că există reale îngrijorări legate de 
aprovizionarea cu produse alimentare.  

O altă problemă o reprezintă gestiunea resurselor naturale, 
prin asigurarea unei bune calităţi a solului, gestiunea corectă a 
apelor, gestiunea mediului şi lupta împotriva schimbărilor 
climatice.  

Un alt grup mare de probleme se referă la economia rurală, 
legat de rolul agriculturii în menţinerea potenţialului agricol şi 
menţinerea activităţii agricole şi în zonele mai puţin favorizate.  

După prezentarea primei părţi a expunerii, au urmat 
dezbateri. Au luat cuvântul domnii senatori Ilie Sârbu, Petre Daea, 
Vasile Nedelcu, Alexandru Pereş, Constantin Dumitru şi domnii 
deputaţi Victor Raul Soreanu Surdu, Gheorghe Antochi, Dan 
Ştefan Motreanu, Valeriu Adrian Steriu, Stealian Fuia, care au 
prezentat unele dintre problemele cu care se confruntă agricultorii 
români şi au cerut lămuriri în legătură cu unele aspecte legate de 
Politica Agricolă Comună. 

Domnul Dacian Cioloş a răspuns la întrebările formulate şi a 
prezentat coordonatele  principale pe care se va baza activitatea în 
domeniul pe care-l coordonează, în perioada următoare.  

A precizat că este de acord cu menţinerea subvenţiilor, care 
nu vor ţine cont de tipul producţiei, pentru a nu fi în defavoarea 
alegerii tipului de producţie. 

A afirmat că valoarea adăugată pe lanţul producător-
comerciant este în defavoarea producătorilor agricoli şi se 
urmăreşte creşterea puterii de negociere colectivă a producătorilor. 
Se doreşte creşterea rolului organizaţiilor interprofesionale de a 
negocia, precum şi o transparenţă mai mare pe piaţa 
agroalimentară.  

Domnul senator Petre Daea a apreciat utilitatea întâlnirii cu 
comisarul european, domnul Dacian Cioloş,  şi a afirmat că este 
pentru prima dată când avem o întâlnire instituţională şi 
instituţionalizată. „Este pentru mine o bucurie să constat că aveţi 
un concept calat pe nevoile globale, mondiale”. Domnia sa a cerut 
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clarificări legate de modul în care se împacă acest concept cu 
subvenţia pe terenurile nelucrate şi a cerut lămuriri legate de 
biotehnologii, de gestionarea mediului, precum şi despre economia 
rurală echilibrată şi investiţiile în zona rurală. 

Domnul Dacian Cioloş a făcut următoarele precizări:  
• Obiectivele Politicii Agricole Comune, după 2013 sunt: 

     1.producţia alimentară, implicit asigurarea securităţii 
alimentare; 

2. gestiunea resurselor naturale prin asigurarea calităţii 
solului, gestiunea apei, a biodiversităţii, gestiunea mediului şi lupta 
împotriva schimbărilor climatice; 

3. economia rurală, respectiv rolul agriculturii în amenajarea 
teritoriului în menţinerea potenţialului agricol şi în zonele 
defavorizate; 

• PAC va oferi mai multe instrumente care vor permite unui 
stat membru, inclusiv România, să pună accentul pe restructurarea 
fermelor mici şi mijlocii care pot să meargă spre o comasare, dar şi 
spre o mai bună valorificare a produselor pe care le realizează; 

• Modernizarea fermelor mari, pentru o mai bună organizare 
de piaţă şi o mai bună valorificare a produselor din producţia 
vegetală din fermele mari, dezvoltarea sectorului animal din 
România, pentru că există un potenţial; 

• Potenţial de piaţă există şi în sectorul de oleaginoase şi cel 
animal, însă importantă este organizarea pieţei la nivel naţional şi 
local; 

• Menţinerea subvenţiilor prin concentrarea tuturor tipurilor; 
• Lanţul alimentar conform cu funcţionarea pieţei la nivel 

european; 
• Propuneri pe sectorul laptelui: contractualizarea şi rolul 

organizaţiilor interprofesionale şi transparenţa datelor pe piaţa 
europeană (discuţii bilaterale: zona carne de vită Brazilia şi 
Argentina); 

 5



• Definirea noţiunii de producători agricoli activi. Subvenţia 
trebuie legată de această definiţie; 

• Se urmăreşte creşterea puterii de negociere colectivă a 
producătorilor, a rolului de negociere a organizaţiilor 
interprofesionale;  

• Creşterea transparenţei pe piaţa agro-alimentară; 
• Problematica biotehnologiilor şi a OMG-urilor ţine de 

comisarul european pe protecţia consumatorilor; 
• Gestiunea mediului – practici agricole: rotaţia culturilor, 

întreţinerea terenurilor; 
• Investiţii în mediul rural prin introducerea unor noi 

mecanisme de stimulare a inovării în agricultură; 
• Încurajarea practicilor privind eficientizarea luptei contra 

schimbărilor climatice; 
• Sprijin pentru agricultorii din zona de deal şi munte (agro-

mediu) : mecanisme de stimulare inovare în agricultură prin 
finanţarea proiectelor între institutele de cercetare şi practicieni; 

• Resursele financiare pentru PAC prin menţinerea bugetului 
consistent, dar depinde de poziţia statelor membre contributoare. 
Se urmăreşte echilibrarea alocărilor bugetare între estul şi vestul 
Uniunii Europene; 

• În ceea ce priveşte împăduririle , Comisia Europeană nu 
trebuie să se substituie statelor membre, trebuie doar creat cadrul 
legal şi bugetar, cu cât vor fi mai mulţi experţi în PAC, cu atât se 
vor face mai multe programe pentru România; 

• Tipuri de ajutoare pentru România: apa pentru irigaţii - nu 
se va mai subvenţiona. Mai sunt şi alte state în această situaţie: 
Spania şi Italia; 

• Cadastrul agricol nu poate fi finanţat prin PAC! Poate fi 
folosită baza de date de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură; 
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• Trecerea de la agricultura convenţională la agricultura 
conservativă; 

• Introducerea în cultură a soia modificată genetic. EFSA 
face verificările necesare, există deja procedura de aprobare. 
Comisia Europeană nu a decis pro sau contra OMG! Propunerea 
este de a se accepta după ce EFSA şi-a spus părerea, decizia 
rămâne la latitudinea statelor membre Uniunii Europene; 

• Nu există în UE sprijin financiar pentru carnea de 
pasăre şi porc; 

• Cum poate fi cadastrul transformat în cheltuială 
eligibilă – discuţia se poartă la nivelul diferenţierii între agricultorii 
activi şi non-agricultorii care deţin terenuri. Cadastrul nu se 
finanţează decât în măsura în care proprietarul de teren este şi 
agricultor, altfel nu! Se analizează această posibilitate pentru 
Pilonul II; 

• Tot pentru Pilonul II este finanţat domeniul energiei 
provenite din agricultură. Energia regenerabilă – Directiva CE 
28/2009-biomasă termen 5 decembrie 2010- toate ţările europene 
întâmpină dificultăţi. Industria biocarburanţilor - export în UE! 

• În prezent se efectuează un studiu pentru a se vedea 
care este bilanţul între ceea ce se consumă şi ceea ce se obţine în 
urma înfiinţării culturilor de plante energetice. În ceea ce priveşte 
energia regenerabilă bazată pe biomasă, toate ţările europene 
întâmpină greutăţi în a demonstra că problematica este sustenabilă; 

• Intenţia UE este de  a propune un mecanism de sprijin  
pentru fermele mici care produc pentru piaţă. Propunerea de 
plafonare a subvenţiilor pentru fermele mari s-a mai făcut, dar nu a 
fost aprobată. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 octombrie 
2010, ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (raport; 
Pl.x 408/2009). 
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2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 
(raport; Pl.x 473/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei. Ca invitat a participat domnul Adrian 
Rădulescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 

(Pl.x 408/2009). 
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut respingerea 

propunerii legislative, care trebuie amendată foarte serios, în 
funcţie de legislaţia apărută până acum.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut ca 
întreaga Lege nr.72/2002 să fie reanalizată şi amendată pentru a fi 
adusă în actualitate. Pentru aceasta a cerut ca, împreună cu Agenţia 
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.G.K.Constantinescu” să găsească soluţiile cele mai potrivite 
pentru modificarea legii.  

Domnul deputat Stelian Fuia a propus amânarea, pentru 
două  săptămâni, a Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii zootehniei nr.72/2002. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 
(Pl.x 473/2009). 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a prezentat, în calitate de 
raportor, proiectul de lege şi a propus respingerea acestuia.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că 
aici se ridică problema ANARZ şi, dacă avem probleme cu 
ANARZ, acestea sunt pentru că instituţia nu a fost sprijinită. Nu s-
a ţinut cont de această problemă legată de controlul laptelui. A 
afirmat că dacă mai mult de jumătate din populaţie este în mediul 
rural, trebuie ţinut cont că o mare parte din veniturile din mediul 
rural provin din sectorul de creştere a bovinelor. 

Nu putem lăsa ţara într-o nesiguranţă totală. În ţările din 
vest, cei care fac controlul laptelui sunt asociaţiile de producători. 
A cerut ca asociaţiile de crescători de animale să fie sprijinite.  

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că dacă acum se vrea 
trecerea controlului cotelor de lapte de la APIA la Agenţia 
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.G.K.Constantinescu” se poate bulversa piaţa laptelui de 
vacă.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a atras atenţia 
că efectivele de bovine sunt în scădere. 

De achiziţiile de lapte s-au ocupat persoane 
necorespunzătoare. A cerut ca toate iniţiativele să fie avute în 
vedere pentru a armoniza toate punctele de vedere. 

A propus amânarea dezbaterii.  
Domnul deputat Marian Avram a arătat că dacă APIA nu va 

mai răspunde în acest moment de piaţa laptelui de vacă, va fi mult 
mai rău. 

Domnia sa a cerut ca soluţia actuală să fie în funcţie de ceea 
ce este posibil, nu în funcţie de dorinţe. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
    Dr.ing. Stelian Fuia         Vasile Mocanu    
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