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SINTEZA 
lucrărilor 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: Săpunaru Nini, 
Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu 
Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin.   

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. 
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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. 

A prezentat priorităţile de dezvoltare rurală.  
După prezentarea făcută de domnul ministru Daniel Constantin au 

urmat dezbateri. 
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: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
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Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. 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 
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: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 



 5

Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. 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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