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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 şi 
24 noiembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr. 160/2010 şi a 
aplicării legilor fondului funciar.  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 543/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării” 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

4. Dezbaterea Pachetului de reformă a politicii agricole comune 
(ulterior anului 2013) (E/127/2011): 

 a. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 
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fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 
(COM(2011)625); 

 b. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole („Regulament privind OCP unică” (COM(2011(626); 

c. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2011)627); 

d. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune (COM(2011)628); 

e. Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor 
pentru determinarea anumitor ajutoare şi restituiri legate de organizarea 
comună a pieţelor produselor agricole (COM(2011)629); 

f. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea plăţilor directe pentru fermieri 
în anul 2013 (COM(2011)630); 

g. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de  modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea 
ce priveşte schema de plată unică şi sprijinul acordat viticultorilor 
(COM(2011)631). 

1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 (COM(2011)615) (E/123/2011). 

2. Dezbaterea Propunerii modificată de Regulament al   
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte distribuirea de 
produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune 
(COM(2011)634) (E/117/2011). 
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5. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 
acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport; PL.x 
541/2010/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport înlocuitor asupra 
cererii de reexaminare; PL.x 637/2010/2011).   

Lucrările şedinţei din data de 22 noiembrie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea Pachetului de reformă a politicii agricole comune 
(ulterior anului 2013) (E/127/2011): 

 a. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 
(COM(2011)625); 

 b. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole („Regulament privind OCP unică” (COM(2011(626); 

c. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2011)627); 

d. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune (COM(2011)628); 

e. Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor 
pentru determinarea anumitor ajutoare şi restituiri legate de organizarea 
comună a pieţelor produselor agricole (COM(2011)629); 

f. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea plăţilor directe pentru fermieri 
în anul 2013 (COM(2011)630); 

g. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de  modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea 
ce priveşte schema de plată unică şi sprijinul acordat viticultorilor 
(COM(2011)631). 
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1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 (COM(2011)615) (E/123/2011). 

2. Dezbaterea Propunerii modificată de Regulament al   
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte distribuirea de 
produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune 
(COM(2011)634) (E/117/2011). 

2. Analiza situaţiei privind aplicarea Legii nr. 160/2010 şi a 
aplicării legilor fondului funciar.  

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără, domnul 
deputat Dan Ştefan Motreanu şi domnul deputat Filip Georgescu, aflat în 
delegaţie externă.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Sorin Chelmu – secretar general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- doamna Tatiana Preda – director general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Roxana Zarma – director general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Georgiana Preda – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Vasile Bălţăţeanu – consilier, Agenţia Naţionala pentru 

Pescuit şi Acvacultura; 
- doamna Alina Frim – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 



 5

- doamna Violeta Turcu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Pachetului de reformă a politicii 
agricole comune (ulterior anului 2013) (E/127/2011): 

 a. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 
(COM(2011)625); 

 b. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole („Regulament privind OCP unică” (COM(2011(626); 

c. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2011)627); 

d. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune (COM(2011)628); 

e. Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor 
pentru determinarea anumitor ajutoare şi restituiri legate de organizarea 
comună a pieţelor produselor agricole (COM(2011)629); 

f. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea plăţilor directe pentru fermieri 
în anul 2013 (COM(2011)630); 

g. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de  modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea 
ce priveşte schema de plată unică şi sprijinul acordat viticultorilor 
(COM(2011)631). 

1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
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european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 (COM(2011)615) (E/123/2011). 

2. Dezbaterea Propunerii modificată de Regulament al   
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte distribuirea de 
produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune 
(COM(2011)634) (E/117/2011). 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că membrii comisiei 
trebuie să analizeze şi să se pronunţe în legătură cu respectarea 
principiului subsidiarităţii în pachetul de reformă a politicii agricole 
comune, precum şi în alte aspecte ale problematicii legate de reforma 
PAC pentru perioada de până la 2020. 

Domnul Sorin Chelmu, secretar general MADR, a arătat că pe 
această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc 
cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020, precum şi o 
evaluare a impactului unor scenarii alternative privind evoluţia politicii. 

Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea 
Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020, care a evidenţiat 
opţiunile de politică generală destinate să răspundă provocărilor viitoare 
cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale. 

În ceea ce priveşte Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) domnia sa a precizat că se propune menţinerea structurii 
actuale cu doi piloni a PAC, în care măsurile obligatorii anuale cu 
aplicare generală din cadrul Pilonului I sunt completate cu măsuri 
voluntare mai bine adaptate particularităţilor naţionale şi regionale în 
contextul unei abordări programatice multianuale în cadrul Pilonului II.   

Regulamentul privind dezvoltarea rurală se bazează pe abordarea 
strategică introdusă în perioada actuală, care a avut un impact pozitiv, în 
sensul că statele membre şi-au elaborat strategiile şi programele pe baza 
unei analiza SWOT în scopul unei mai bune adaptări a intervenţiei la 
particularităţile naţionale şi regionale.  

Pilonul II al PAC trebuie să colaboreze în mod coordonat şi 
complementar atât cu Pilonul I, cât şi cu alte fonduri UE, în special cu 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), cu Fondul  social 
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european (FSE), cu Fondul de coeziune şi cu Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime (EMFF).  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a hotărât 
aprobarea propunerilor de Regulament avându-se în vedere că 
propunerile de Regulamente respectă principiul subsidiarităţii. 

Membrii comisiei au hotărât ca analiza asupra aplicării Legii nr. 
160/2010 şi a aplicării legilor fondului funciar să fie amânată pentru o 
şedinţă viitoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea 
Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 543/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării” 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 156/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Sorin Chelmu - secretar general adjun ct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-
Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în 
proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Turda, judeţul Cluj (PL.x 543/2011). 
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Domnul deputat Mircia Giurgiu a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că terenul este necesar pentru că în municipiul Turda se află în 
derulare un proiect de anvergură „Creşterea atractivităţii turistice a zonei 
cu potenţial balnear Lacurile Sărate Durgău – Valea Sărată – Salina 
Turda”, ale cărui obiective sunt: amenajarea Salinei de la Turda, 
reabilitarea zonei cu valoare turistică şi balneară Valea Sărată – Durgău, 
prin realizarea unei protecţii sanitare a întregii văi a lacurilor, extinderea 
reţelelor urbane de apă şi energie electrică, extinderea unor reţele de 
canalizare, reabilitarea şi modernizarea drumurilor existente în 
perimetrul zonei turistice, amenajarea  şi reabilitarea lacurilor sărate.  

Toate aceste elemente componente înserate în ansamblul 
proiectului se pot realiza şi finanţa numai în condiţiile în care suprafeţele 
acestuia aparţin domeniului public al municipiului Turda.  

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS, a precizat că 
instituţia pe care o reprezintă îşi menţine acordul pentru transmiterea, cu 
titlu gratuit, prin lege, a acestui teren. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a reamintit membrilor comisiei că 
s-a hotărât ca terenurile care ţin de domeniul cercetării să nu mai fie 
scoase din circuitul agricol. 

Domnul deputat Stelian Fuia a precizat că pe adresa comisiei a fost 
trimisă o scrisoare semnată de domnul Ioan Haş, directorul Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, judeţul Cluj şi a propus amânarea 
dezbaterilor cu o săptămână, pentru ca membrii comisiei să poată 
cunoaşte conţinutul acestui document.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta Dunării” (PL.x 156/2011). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Domnia sa a prezentat în detaliu şi amendamentele pe care le-a 
formulat şi care sunt cuprinse în propunerea de raport asupra căreia 
membrii comisiei trebuie să se pronunţe. 

În continuare s-au purtat discuţii legate de amendamentele 
propuse. Domnii deputaţi Ion Tabugan, Ion Dumitru, Tinel Gheorghe, 
Corneliu Olar au susţinut că din Colegiul coordonator care va funcţiona 
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în Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” să facă parte şi 
un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sau un 
reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de 
Vânătoare ( ITRSV). 

Doamna Alina Frim, director MMP, a precizat că instituţia pe care 
o reprezintă nu este de acord cu această propunere.  

S-a propus amânarea cu o săptămână a analizei. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 noiembrie 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 
acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport; PL.x 
541/2010/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport înlocuitor asupra 
cererii de reexaminare; PL.x 637/2010/2011).   

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitat a participat domnul Sorin Chelmu, secretar general 
adjunct în Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii 
privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL.x 
541/2010/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că în comisie acest proiect 
de lege a fost susţinut într-un anume fel şi că numărul mare de decizii în 
instanţă, în urma acţiunilor intentate de potenţiali beneficiar, ar crea o 
atmosferă neplăcută. 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a declarat că trebuie aprobat 
proiectul de lege , pentru că subvenţiile sunt îndreptăţite. Este o eroare a 
Guvernului, care nu a acţionat aşa cum trebuie în acest caz şi, astfel, 
mulţi fermieri au fost privaţi de nişte drepturi care li se cuveneau. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a susţinut că cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României trebuie aprobată, 
pentru că punctul de vedere este just. Sunt şi alte aspecte de ordin 
economic şi social de care trebuie să se ţină cont.  

S-a supus votului propunerea de aprobare a cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României.  

Propunerea de aprobare a cererii de reexaminare a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 8 voturi pentru aprobarea cererii de 
reexaminare, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 637/2010/2011). 

După desfăşurarea dezbaterilor s-a propus aprobarea cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi întocmirea unui nou 
raport înlocuitor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

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


	- doamna Violeta Turcu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

		2011-12-22T08:25:03+0200
	Elena V. Ciuverca




