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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18, 19 şi 
20 februarie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri 
tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 590/2013).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport; Pl.x 593/2013). 

4. Continuarea prezentării stadiului PNDR pentru Politica Agricolă 
Comuna 2014-2020.  

  Lucrările şedinţei din ziua de 18 februarie 2014 au început la ora 
1330 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri de 
reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri 
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tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 590/2013).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport; Pl.x 593/2013). 

4. Continuarea prezentării stadiului PNDR pentru Politica Agricolă 
Comuna 2014-2020.  

Au fost prezenţi 37 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Daniel Constantin – ministrul agriculturii şi dezvoltării 

rurale; 
- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Ecaterina Munteanu – şef serviciu, Compania Naţională 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 

măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile publice (PL.x 450/2013). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a menţionat că nu există un punct de vedere al 
Guvernului. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuarea dezbaterii, domnul Daniel Constantin, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, a continuat prezentarea obiectivelor şi 
măsurilor prevăzute în PNDR 2014-2020. 

Domnia sa a precizat că doreşte ca până la jumătatea lunii martie 
2014 să prezinte la nivelul Comisiei Europene o formă finală a viitorului 
PNDR şi doreşte clarificarea cu oficialii europeni a condiţiilor pe care 
fermierii români să le cunoască din timp, pentru preîntâmpinarea apariţiei 
unor disfuncţionalităţi pe parcursul derulării programelor cu finanţare 
europeană.  După clarificarea tuturor aspectelor legate de PNDR, vor fi 
organizate conferinţe regionale în cadrul cărora fermierii vor fi informaţi 
şi consultaţi în legătură cu modul de organizare şi finanţare a proiectelor 
realizate cu bani europeni. 
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Principalele priorităţi de dezvoltare rurală asupra cărora MADR se 
va concentra în perioada de programare 2014-2020 sunt: 

- modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole prin 
consolidarea lor şi deschiderea către piaţă şi procesarea produselor 
agricole; 

- încurajarea întineririi generaţiilor de agricultori prin sprijinirea 
instalării tinerilor fermieri; 

- dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiţie pentru 
atragerea investiţiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă 
şi, implicit la dezvoltarea spaţiului rural. Astfel, vor fi finanţate proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii locale de drumuri, apă/apă uzată şi 
finanţarea infrastructurii de irigaţii; 

- încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării 
şi dezvoltării IMM_urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

- încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea 
comunităţii prin intermediul abordării LEADER. Competenţa 
transversală a LEADER îmbunătăţeşte competitivitatea, calitatea vieţii şi 
diversificarea economiei rurale, precum şi combaterea sărăciei şi 
excluderii sociale; 

- promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin 
intermediul unui subprogram dedicat. 

Propuneri măsuri PNDR 2014-2020 la nivel naţional. 
 I. Investiţii în fermă şi în întreprinderile rurale: 
1. Investiţii în active fizice – sumă alocată de 2,007 mld. euro din 

care: 
- modernizare ferme 967 mil. euro (inclusiv pomicultura cu o 

alocare de aproximativ 210 mil. euro); 
- prelucrare şi comercializarea produselor agricole din Anexa I la 

Tratat – sumă alocată – 469 mil. euro (inclusiv pomicultura cu o alocare 
de aproximativ 40 mil. euro); 

- infrastructura de adaptare a agriculturii şi silviculturii (drumuri 
de acces la exploataţiile agricole şi forestiere, instalaţii/infrastructuri de 
furnizare de energie electrică din biomasă şi surse regenerabile (către şi 
de la fermă), instalaţii de colectare, reciclare şi tratament apă) – sumă 
alocată – 570 mil. euro, din care pentru irigaţii: 370 mil. euro şi drumuri 
de acces agricole şi forestiere: 200 mil. euro; 

2. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor – sumă alocată 
de 930,36 mil. euro din care: 

- instalare tineri fermieri – 500,36 mil.euro; 
- sprijin pentru ferme mici – 150 mil.euro; 
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- crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
non agricole suma alocată este de 280 mil. euro. 

3. Grupuri de producători, ca măsură în cadrul subprogramului 
pomicol – 5 mil. euro. 

4. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale – sumă 
alocată de 1,1 mld. euro. 

II. Măsuri de mediu şi climă – suma alocată este de 2,387 mld.euro: 
5. Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite şi perdele 

forestiere – suma alocată - 105 mil. euro. 
6. Agromediu şi climă – sumă alocată – 850 mil. euro.  
7. Agricultură ecologică – sumă alocată – 200 mil.euro. 
8. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice – suma alocată – 1,232 mld. euro. 
III. Măsuri suport: 
9. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare – sumă alocată 

de 25,40 mil. euro.  
10. Cooperare (pentru activarea grupurilor operaţionale pentru 

inovare) – sumă alocată de 28,01 mil.euro (inclusiv pomicultura cu o 
alocare de aproximativ 15 mil. euro). 

11. Gestionarea riscurilor (fondul mutual) – sumă alocată – 200 
mil. euro.  

Gestionarea eficientă a riscurilor dobândeşte o importanţă tot mai 
mare pentru agricultura românească. Astfel, prin intermediul măsurii de 
„Gestionare a riscurilor”, MADR intenţionează să finanţeze un fond 
mutual prin intermediul PNDR 2014-2020, în prezent existând cadrul 
juridic necesar înfiinţării şi acreditării unui astfel de fond în RO 
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură 
şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile 
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident 
de mediu).  

12. LEADER – sumă alocată – 545 mil.euro. 
13. Asistenţă tehnică inclusiv Reţeaua Naţională de Dezvoltare 

Rurală - sumă alocată – 178 mil.euro. 
De asemenea, din bugetul total PNDR 2014-2020 cca. 437 mil.euro 

vor  fi alocate pentru plata angajamentelor actuale privind bunăstarea 
animalelor şi alte angajamente restante (ferme de semi-subzistenţă, 
grupuri de producători, Leader) – cca. 146 mil.euro.  

După prezentarea făcută de domnul ministru Daniel Constantin au 
urmat dezbateri. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe – a atras atenţia ca PNDR 2014-
2020 să nu fie apanajul unui singur partid sau doar al unei alianţe, ci el să 
fie rezultatul consultării tuturor formaţiunilor politice. Este un proiect cu 
foarte mare impact şi trebuie foarte bine analizate criteriile care vor fi 
avute în vedere. Să se solicite şi sprijinul membrilor comisiei.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut o concepere pe mai multe 
variante a viitorului PNDR,  care să fie în concordanţă cu obiectivele 
politice ale acestei perioade. 

Domnii deputaţi Valeriu Andrei Steriu, Marian Avram, George 
Scarlat, Toader Dima, Ioan Cristian Chirteş, Marin Anton, Marian Viorel 
Dragomir, Ion Melinte au subliniat importanţa fundamentării acelor 
măsuri care să fie adaptate la realităţile agriculturii româneşti şi au cerut 
alocarea de fonduri europene pentru domeniile care au şanse reale de a 
contribui la dezvoltarea agriculturii, la creşterea gradului de organizare şi 
a nivelului de competitivitate a activităţii agricole.  

Domnul deputat Liviu Harbuz, preşedintele de şedinţă, a subliniat 
importanţa dezbaterii organizate în comisiei şi a cerut ca analiza să fie 
reluată într-o viitoare şedinţă, prilej cu care să fie dezbătută şi o formă 
mai apropiată de forma finală care va fi prezentată la Comisia Europeană. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri 
tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 590/2013).  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea 
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unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate 
statului (Pl.x 590/2013).  

S-a propus respingerea, deoarece intervenţiile legislative au fost 
prevăzute şi adoptate deja prin alte acte normative. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
(raport; Pl.x 593/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

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

completarea alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD (Pl.x 593/2013). 

S-a propus respingerea proiectului legislativ. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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