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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 12 
şi 13 octombrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) 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 nr.169/1997 (raport înlocuitor; Pl.x 92/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege  pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (aviz; PL.x 526/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, denumirea, 
prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale 
produselor vitivinicole aromatizate (COM(2011)530) (E 47/2011-s). 

În ziua de 11 octombrie 2011, membrii comisiei au avut o 
întâlnire cu domnul Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale. Cu acest prilej au fost dezbătute aspecte legate de situaţia la zi a 
agriculturii româneşti, Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene 
şi implicaţiile acesteia asupra agriculturii româneşti, proiectul de buget 
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pentru 2012 şi alte aspecte legate de programele pe care ministerul de 
resort le va derula în perioada următoare.  

La dezbatere au mai fost prezenţi doamna Tatiana Preda, director 
general şi doamna Georgiana Preda, director în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian 
Fuia, preşedintele comisiei, care a precizat că a solicitat o întâlnire a 
membrilor comisiei de agricultură cu domnul Ministru Valeriu Tabără 
pentru a clarifica o seamă de aspecte legate de agricultură, pentru ca, 
împreună cu toţi factorii implicaţi să se găsească modalităţile şi 
mijloacele cele mai potrivite pentru ca sectorul agricol să beneficieze 
în perioada următoare de condiţiile necesare unei dezvoltări 
echilibrate, în măsura să valorifice potenţialul pe care agricultura 
românească îl are, în acest moment.  

Domnul ministru Valeriu Tabără a arătat că este onorat de 
invitaţia pe care a primit-o şi a menţionat că şi  săptămâna viitoare va 
reveni cu o serie de date, rezultate din programele care vor fi 
concretizate în această săptămână. 

A precizat că PAC va beneficia în continuare de un buget 
consistent, care reprezintă aproximativ 30-32% din bugetul comunitar, 
iar ca elemente esenţiale au rămas Pilonul I şi Pilonul II, care vor pune 
la dispoziţia României fonduri semnificative pentru concretizarea unor 
programe.  

A subliniat că o problemă care ar putea apărea ar fi plafonarea 
plăţilor la aproximativ 300.000 euro pe exploataţie, aspect cu care 
partea română nu este de acord şi, în acest sens, s-a semnat un acord 
pentru neplafonarea plăţilor. Această poziţie este dictată de 
particularităţile exploataţiilor din România, care, în multe cazuri au alt 
ordin de mărime. 

De asemenea, prin PAC se prevăd programe speciale pentru 
cercetarea agricolă, căreia i se vor repartiza fonduri reprezentând 
aproximativ 4,5% din bugetul total.  

De asemenea, se lucrează la programe de sprijinire a fermelor 
mici, iar, în aceste zile se analizează variantele de modificare a 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru a derula mai multe 
investiţii legate de agricultură şi, implicit, să crească gradul de 
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absorbţie prin realizarea de silozuri, investiţii în sectorul de creştere a 
bovinelor, porcinelor ş.a. 

În legătură cu problemele generate de secetă, domnia sa a arătat 
că problematica trebuie abordată din mai multe unghiuri. A afirmat că 
problema secetei nu poate fi rezolvată doar prin irigaţii, ci ar fi 
necesară, în primul rând, o dotare tehnică situată la nivelul tehnologic 
actual. 

La culturile de rapiţă, seceta a creat probleme, astfel, din 585.000 
ha prevăzute s-au însămânţat 315.000 de hectare, iar în acest moment 
se face o inventariere a culturilor, urmând ca, în funcţie de evoluţia 
culturii, să se realizeze o compensare de aproximativ 20.000 ha cu 
culturi de rapiţă de primăvară. 

O situaţie cât de cât clară în acest domeniu se poate contura în 
lunile noiembrie-decembrie, atunci când se va putea vedea modul în 
care se vor comporta culturile de toamnă şi ce se poate face cu 
compensările cu culturi de primăvară. 

A precizat că, în ciuda greutăţilor apărute, culturile de rapiţă 
rămân unele rentabile. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Marian Ghiveciu a arătat că anul 2011 a fost 

unul bun pentru culturile agricole, dar că acest surplus de producţie 
duce la pierderi în ceea ce priveşte preţurile. A cerut precizări în 
legătură cu capacităţile de stocare a producţiei.  

Domnul ministru Valeriu Tabără a precizat că există, în prezent, 
155 de spaţii de depozitare, cu o capacitate de 2,7 milioane de tone, iar 
cu ceea ce se va face la anul se va ajunge la 3 milioane tone, care se 
vor adăuga la cele 16 milioane tone capacitate de depozitare mai vechi. 

Sunt , în acest moment, 5-6 milioane de tone de porumb care pot 
fi vândute pe piaţa externă, iar preţurile, în acest moment, se situează 
la 168,64 euro/tonă în Muntenia şi la 162,5 euro/tonă în Moldova.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că membrii comisiei 
rămăseseră datori cu o analiză a PNDR, unde există un grad scăzut de 
absorbţie a fondurilor europene şi a cerut, cât mai repede cu putinţă, o 
analiză pe acest domeniu. 

În legătură cu PAC a cerut lămuriri în legătură cu propunerile pe 
care România le-a făcut pentru reducerea numărului fermelor de 
subzistenţă prin sprijinirea eforturilor de comasare a proprietăţilor.  
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A arătat că şi sistemul de irigaţii şi problemele cu seceta trebuie 
să stea în atenţia factorilor responsabili şi a cerut clarificarea 
problemelor legate de preluarea sistemelor de irigaţii şi de 
responsabilităţile care revin diverselor instituţii. 

De asemenea, a cerut clarificarea chestiunilor legate de cadastrul 
agricol. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut promovarea proiectelor 
de lege cu privire la impozitarea terenurilor date în arendă, în sensul că 
impozitul pe teren să fie plătit de arendaşi şi a cerut ca impozitul 
pentru veniturile rezultate din arendă să fie de 2%. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi şi-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la evoluţia fondului funciar din România şi a arătat că este 
necesară o mai mare fermitate în ce priveşte redarea în circuitul agricol 
a echivalentului suprafeţelor scoase din circuit pentru realizarea 
diverselor obiective de investiţii. 

 A cerut ca legea cercetării să fie mai bine analizată, să se 
limiteze tendinţa de a se prelua terenuri din proprietatea unităţilor de 
cercetare pentru diverse obiective de investiţii şi a subliniat ca MADR 
are o îndatorire capitală de a proteja suprafeţele destinate agriculturii, 
şi nu este admis să asistăm pasivi la o diminuare a suprafeţelor arabile.  

Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu a cerut precizări în 
legătură cu posibilităţile ca, în cadrul PNDR, măsurile care se bucură 
de o mai mare atenţie să beneficieze şi de transferuri de fonduri de la 
alte măsuri şi a arătat că trebuie văzute şi identificate suprafeţele 
necultivate, structura acestor proprietăţi şi a cerut date legate de 
bugetul destinat agriculturii pentru anul 2012. 

Domnul deputat Pavel Horj a solicitat precizări legate de stadiul 
aplicării Legii camerelor agricole şi a întrebat dacă există un plan de 
rezervă pentru concretizarea acestui proiect.  

Domnul deputat Gabriel Plăiaşu a arătat că la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură a fost desfiinţat biroul IT şi dacă se 
poate reveni asupra acestei măsuri. A cerut, de asemenea, o analiză 
atentă a repartizării, pe centre, a numărului de fermieri. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a apreciat 
dezbaterea din comisie şi a arătat că în judeţul Mureş, proprietarii de 
terenuri arendează suprafeţele arabile şi tot ei încasează subvenţiile. 
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A afirmat că se impune comasarea terenurilor, iar proiectele de 
lege în acest domeniu trebuie sprijinite de minister, dar în 
problematica restrângerii numărului fermelor de subzistenţă este 
necesară o analiză atentă pentru a nu se crea probleme sociale în 
mediul rural, unde aproximativ 3 milioane de locuitori ar putea fi 
lipsiţi de mijloace de trai. 

A susţinut analizarea şi rezolvarea problemelor legate de 
cadastrul agricol. 

În ce priveşte zootehnia, domnia sa a susţinut că până în 2015 
vor fi menţinute cotele de lapte, care trebuie reanalizate, dar 
menţinute. Fără controlul producţiei de lapte nu pot fi subvenţii şi a 
arătat că plata subvenţiei să fie făcută în funcţie de performanţe, pentru 
încurajarea bunelor practici. 

Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că prin plafonarea 
sprijinului pe fermă nu s-ar face o economie prea mare. A afirmat că 
trebuie rezolvată problema legată de cadastrul agricol. A întrebat dacă 
România va beneficia de bani din fondul de coeziune şi care sunt 
şansele ca aspectele legate de bunăstarea animalelor să fie finanţate din 
fonduri europene. De asemenea, a cerut clarificări legate de tendinţa ca 
prin PAC să se promoveze politica de susţinere a consumatorului şi nu 
de susţinere a fermierilor. 

Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut ca MADR să nu mai 
promoveze proiecte legislative fără o consultare sau informare 
prealabilă a membrilor comisiei.  

În continuare, domnul deputat Valeriu Tabără, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale a dat răspunsuri la toate întrebările 
formulate în timpul şedinţei şi a susţinut că astfel de întâlniri cu 
membrii comisiei trebuie organizate periodic, pentru o bună clarificare 
a tuturor aspectelor întâlnite în derularea programelor din agricultură. 

În ziua de 12 octombrie 2011, lucrările în şedinţă s-au desfăşurat 
începând cu orele 1400,  după următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) 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 nr.169/1997 (raport înlocuitor; Pl.x 92/2011). 
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2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (aviz; PL.x 526/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, denumirea, 
prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale 
produselor vitivinicole aromatizate (COM(2011)530) (E 47/2011-s). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, 
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă 
Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără.   

Ca invitaţi au participat; 
-  domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat - Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ioan Seceleanu, consilier, silvic - Academia Română -

Fundaţia „Elias”; 
- domnul Mihail Puţintei, director buget naţional - Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

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

modificarea alineatului (21) 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 nr.169/1997 (Pl.x 92/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a arătat 
că propunerea legislativă a fost trimisă din plen pentru raport 
înlocuitor. Se presupune că terenul este dobândit, are titlu de 
proprietate şi sensul este ca acesta să fie comasat în zona Oituz. În 
acest sens s-a făcut un amendament. 
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Domnul deputat Ion Tabugan a precizat că dreptul de 
reconstituire s-a clarificat, acum se vrea comasarea terenurilor.  

Domnul deputat Pavel Horj a afirmat că şi-a schimbat, oarecum, 
poziţia şi nu mai este de acord cu această poziţie. 

Domnul deputat Ion Dumitru şi-a exprimat regretul că unul 
dintre iniţiatori a „fost pierdut pe drum”. Sensul propunerii nu este de 
a reconstitui dreptul de proprietate, ci doar de a crea posibilitatea ca 
aceste proprietăţi să se găsească pe un amplasament comun. Fundaţia 
„Elias” va lăsa această suprafaţă în gestionarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva.  

Domnul deputat Filip Georgescu a menţionat că nu este de acord 
cu prevederile propunerii. Trebuie văzută starea pădurilor, dacă nu 
cumva sunt  tăiate.  

Domnul Ioan Seceleanu, consilier silvic al Fundaţiei „Elias” a 
Academiei Române a precizat că întreg patrimoniul Academiei 
Române este administrat prin două fundaţii. 

Averea este administrată distinct, iar fondurile rezultate sunt 
utilizate pentru finanţarea acţiunilor Academiei. 

Academia, prin Fundaţia Menachem H.Elias are preluate peste 
3.000 ha de pădure, un teren în Mehedinţi şi un altul în judeţul Bacău, 
suprafeţe care sunt în stare bună, fără ca pădurea să fie tăiată. 

Se doreşte ca toată această suprafaţă să fie comasată în judeţul 
Bacău, unde Academia mai deţine şi alte suprafeţe de teren şi unde ar 
avea posibilităţi mai mari de administrare şi a suprafeţelor de pădure, 
care ar urma să devină arii protejate, pe care Academia să le utilizeze 
pentru cercetare ştiinţifică, şi nu pentru a fi exploatate.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a precizat că este de acord cu 
poziţia exprimată de domnul deputat Tinel Gheorghe. Pentru că este 
un cunoscător al situaţiei crede că membrii comisiei ar trebui să-şi 
asume poziţia adoptată de Guvern. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a afirmat  că în 
comisie s-a spus că în 2006 s-ar fi adoptat o variantă greşită, lucru cu 
care nu este de acord, mai ales că în acea perioadă domnia sa era 
preşedintele comisiei. Consideră  că dacă Academia Română a primit 
aceste terenuri şi vrea să le folosească pentru cercetarea ştiinţifică, 
atunci Academia şi Fundaţia „Elias” merită să primească aceste 
suprafeţe. 
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Domnul deputat Marian Ghiveciu a arătat că până acum s-au tot 
luat terenuri de la instituţiile de cercetare pentru diverse obiective de 
investiţii. Este de acord cu comasarea celor două terenuri pe raza 
judeţului Bacău.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să nu se amestece 
retrocedarea cu comasarea. Sensul a fost doar să se comaseze cele 
două suprafeţe. Aliniatul propus de domnia sa rezolvă această 
ambiguitate a procesului de comasare.  

Domnul deputat Vasile Ştefan Beres a precizat că este de acord 
cu comasarea şi a menţionat că dacă şi amplasamentul de la Bacău se 
modifică din cauza comasării, atunci procesul nu i se mai pare atât de 
corect.  

În continuare s-a propus un amendament la art. 29, pentru a nu se 
crea confuzie. 

Amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (PL.x 
526/2011). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la analiza Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind definirea, denumirea, prezentarea, 
etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor 
vitivinicole aromatizate (COM(2011)530) (E 47/2011-s). 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că pe adresa comisiei a 
fost înaintat un aviz din partea MADR în care se precizează ca, în 
urma consultărilor cu reprezentanţii din domeniul filierei vitivinicole, 
MADR nu are observaţii şi completări de fond privind incidenţa 
legislativă a acestei propuneri de Regulament. La nivel tehnic se 
menţionează necesitatea corectării definiţiei „Pelin” de la Anexa II, 
punctul B, alin. (12). 

Domnia sa a cerut redactarea unui proces verbal pozitiv. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 octombrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege  pentru completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 108/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, 
Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă 
Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, 
Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă 
Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu 
Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege  pentru 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL.x 108/2011). 

Propunerea de raport, cu amendamente, a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU   

  


		2011-10-20T09:52:53+0300
	Elena V. Ciuverca




