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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 iunie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
9, 10 şi 11 iunie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 414/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 417/2015) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii 
(raport; Pl. x 348/2014). 

4.  Dezbateri asupra problematicii Programului Naţional 
pentru  Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi 
submăsurilor. 
 Lucrările şedinţei din data de 9 iunie 2015 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 414/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
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privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 417/2015) 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii 
(raport; Pl. x 348/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri 
ai comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin.  

A participat ca invitat  domnul Dumitru Daniel Botănoiu, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 
publice (Pl.x 414/2015).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a subliniat că modificarea art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 108/2014 era necesară. În act era o scăpare şi 
greşeala este corectată.  

Domnul deputat Marian Avram – este un act care  face 
dreptate fermierilor, care trebuie să-şi ducă produsele la 
valorificare.  

Domnul deputat Ion Bălan – a propus clarificarea aspectelor 
legate de cantitatea maximă admisă sau, după caz, masa totală 
admisă, înscrisă în autorizaţia specială de transport eliberată de 
administratorul drumului.  

A cerut să nu apară măsuri restrictive suplimentare.  
Domnul deputat Costel Şoptică – dacă trecem acest articol, 

îngreunăm situaţia.  
S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată cu 

majoritate. S-au înregistrat 32 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 
abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 (PL.x 417/2015). 
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Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. A precizat că în ţară există o singură societate care poate face 
amenajamentul pastoral. Este de acord cu propunerea şi o susţine. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR 
- a cerut respingerea proiectului de lege, pentru că nu mai are 
obiect.  

Propunerea de respingere a fost formulată de domnul deputat 
Nini Săpunaru. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 10 iunie 2015, 
având  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii 
(raport; Pl. x 348/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri 
ai comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin şi domnul deputat Marian Ghiveciu, aflat în concediu 
de odihnă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi 
mijlocii (Pl. x 348/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei pentru o 
săptămână. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 11 iunie 2015, 
având  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra problematicii Programului Naţional 
pentru  Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi 
submăsurilor. 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri 
ai comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin şi domnul deputat Marian Ghiveciu, aflat în concediu 
de odihnă. 

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Gyorgy – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Mirela Iovu – vicepreşedinte, CEC Bank; 
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- domnul Mihail Puţintei – director general, Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

- domnul Eugen David Popescu – director general, Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- domnul Romulus Duică – director general adjunct, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AM PNDR; 

- doamna Andreea Agrigoroaei – şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Adela Ştefan – şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Ecaterina Roşu – director coordonator programe, 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- domnul Claudiu Coadă – director, Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- doamna Sabina Manolescu – director executiv, Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii - FNGCIMM; 

- doamna Leta Chelmu – şef serviciu, Fondul de Garantare 
a Creditului Rural – FGCR IFN SA; 

- doamna Ileana Bratu – director adjunct, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural – FGCR IFN SA; 

- doamna Corina Vulpeş – director relaţii financiare, 
EximBank; 

- doamna Raluca Bănuţă – director Direcţia produse, CEC 
Bank; 

- doamna Mihaela Constantinescu – consilier management, 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii - FNGCIMM; 

- doamna Daniela Olariu – expert superior, Ministerul 
Finanţelor Publice. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbateri asupra problematicii Programului 
Naţional pentru  Dezvoltare Rurală şi cofinanţarea măsurilor şi 
submăsurilor. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei - a 
afirmat că analiza a fost impusă de situaţia existentă, pentru că s-
au acumulat multe probleme care trebuie clarificate şi rezolvate. 
Există multe îngrijorări din partea agricultorilor care se confruntă 
cu multe greutăţi.  
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Domnul deputat George Scarlat – a semnalat că lipsesc de la 
analiză doar reprezentanţii Băncii Naţionale. Discutăm de PNDR, 
unul dintre cele mai mari programe care se desfăşoară în aceste 
momente. Ar trebui văzute acele scurtcircuite care au efecte asupra 
desfăşurării normale a programelor. Trebuie să găsim soluţiile 
pentru a înlătura ceea ce nu a funcţionat în precedentul program de 
dezvoltare rurală. Importantă este partea de cofinanţare. Are 
ministerul gândite programe distincte ? Lipsa acestor programe a 
dus la absenţa absorbţiei. S-au înregistrat deja întârzieri în lansarea 
proiectelor.  

Vrea să ştie de ce se sprijină atât de mult start-up-urile. 
Potenţialii beneficiari pot avea greutăţi în accesarea proiectelor.  

Instituţiile care sunt reprezentate la analiză trebuie să-şi 
spună punctul de vedere în legătură cu aceste programe. 

Domnul deputat Marian Avram – întâlnirea de azi poate da 
naştere unor rezolvări. Finanţarea proiectelor şi procedurile 
bancare au devenit greoaie, mai stufoase, mai interpretabile, 
îngreunează proiectele.  

Neregulile semnalate nu se justifică, pentru că oamenii care 
lucrează la fundamentarea şi derularea proiectelor sunt pregătiţi şi 
bine plătiţi. 

Mutarea competenţelor, de la filialele judeţene ale 
instituţiilor finanţatoare, la nivel central, a creat greutăţi şi 
întârzieri în legătură cu finanţarea programelor.  

Se înregistrează anomalii în ceea ce priveşte garanţiile cerute 
viitorilor beneficiari, fapt care-i obligă pe aceştia să apeleze la 
fondurile de garantare, care percep comisioane uneori nejustificate, 
cu consecinţe asupra costurilor unui împrumut. Punctajul pentru un 
start-up nu este corelat cu dorinţa ministerului. Sunt dezavantajate 
fermele consolidate. Orice fermă serioasă poate lua cel mult 30% 
din necesar. Asta va duce la o absorbţie nesatisfăcătoare. 

Domnul deputat Ion Melinte – a dorit să formuleze câteva 
întrebări legate de finanţare, care este greoaie, sunt supragarantate 
condiţiile, durează mult. Tinerii fermieri nu au nicio şansă dacă nu 
au pe cineva care să-i ajute. 

Fondurile de garantare percep comisioane mari, de 3,5%. 
Domnul deputat Marin Anton – a afirmat că, legat de noul 

PNDR, procedurile şi formularistica sunt îngreunate şi îngreunează 
accesarea fondurilor. Cofinanţarea este o problemă de bază. Cât de 
disponibile sunt băncile şi fondurile de garantare, care ar trebui să 
reducă din costurile de finanţare ? 
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Sunt ferme mari care sunt dezavantajate prin noul program, 
ceea ce va crea probleme la absorbţia fondurilor.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a semnalat că între 
declaraţiile reprezentanţilor băncilor şi realitate este o diferenţă. 
Băncile nu acţionează aşa cum ar trebui, birocraţia fiind un 
impediment. Trebuie găsite soluţii pentru a merge mai departe.  

Doamna deputat Liliana Ciobanu – a cerut clarificări legate 
de acţiunile desfăşurate de instituţiile statului pentru ca viitorii 
beneficiari să ştie care sunt condiţiile şi cum trebuie procedat.  

Doar firmele de consultanţă fac lobby pentru astfel de 
programe. Sunt ceruţi mulţi bani, sunt tineri care nu au ce să pună 
garanţie, au şanse mici să intre într-un astfel de program. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a întrebat reprezentanţii 
instituţiilor bancare dacă pot fi finanţate start-up-urile, pentru că 
programele băncilor trebuie adaptate cerinţelor din PNDR.  

Instituţiile de garantare trebuie să ajute cu fonduri pe cei care 
se înscriu în cerinţele actuale.  

Fondurile alocate României de către UE trebuie absorbite în 
totalitate, pentru că, economic, este un mare avantaj. Agricultura 
este o zonă de dezvoltare foarte importantă. Fondul de garantare 
trebuie să sprijine creditarea.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – Noua Politică Agricolă 
Comună a obligat la readaptarea condiţiilor. Poate fi reclamată o 
birocraţie mai mare, dar o simplificare a birocraţiei actuale, care 
este impusă de la Bruxelles, ar putea însemna şi o diminuare de 
fonduri. Pentru facilitarea finanţării, MADR a luat măsuri şi a 
elaborat un cadru legislativ care să sprijine acest fapt. Pentru a 
îmbunătăţi în continuare regulile după care se va desfăşura 
activitatea, se poartă un dialog permanent cu Comisia Europeană.  

Doamna Mirela Iovu, vicepreşedinte CEC Bank – a apreciat 
că mare parte din eforturile de finanţare sunt şi pentru agricultură. 
În 2014, am finanţat cu 810 milioane lei activitatea din agricultură 
şi 2,1  miliarde lei din 2008, sunt dedicaţi acestui domeniu şi vin în 
întâmpinarea clienţilor. Sucursalele au avut competenţe în 
finanţare, iar acum se ţine sub control riscul legat de finanţările din 
teritoriu. Costurile de finanţare nu sunt foarte mari, finanţările se 
fac în lei şi tot ceea ce se face pentru finanţarea din agricultură are 
marje foarte mici. Dinamica pieţei este în atenţia băncii. Creditele 
neperformante  reprezintă în procent mic, iar CEC Bank este 
interesat de finanţarea în continuare a agriculturii. Fermierii au, în 
general, un comportament foarte corect.  
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Domnul George Scarlat – a cerut să se găsească, totuşi, 
soluţii. În agricultură riscurile sunt diminuate. Anul 2014 a fost un 
an bun. Dar trebuie găsite soluţii şi pentru finanţarea viitoarelor 
proiecte. De ce fondurile de garantare au mărit comisioanele ? De 
ce sunt diferenţe între finanţările acordate autorităţilor publice şi 
persoanelor fizice sau juridice? De asemenea, trebuie să se ţină 
cont de specificul activităţii din agricultură, care nu este continuă 
pe parcursul unui an. A atras atenţia asupra condiţiilor de  rulaj al 
sumelor, care diferă pe parcursul unui an. Trebuie evitate 
cheltuielile suplimentare create de comisioane. Instituţiile 
finanţatoare trebuie să ţină cont de planurile de afaceri.  

A cerut să fie clarificate aspectele legate de condiţiile 
artificiale. Ne aflăm într-un cerc vicios. Băncile finanţează în 
primul rând statul. Ne înfrânăm singuri, odată prin ghidurile pe 
care le facem şi apoi prin lipsa cofinanţării. 

A cerut ca programele start-up să  fie finanţate prin băncile 
româneşti, a căror activitate de finanţare trebuie corelată cu 
cerinţele  legate de autorizarea proiectelor şi cu toate celelalte 
condiţii care trebuie îndeplinite.  

Domnul deputat Marin Anton – activitatea pentru domeniul 
agriculturii ar trebui să fie, la CEC, de 10 ori mai mare. Dobânda 
pentru accesarea fondurilor europene ar trebui să fie mult mai 
mică. Să se elimine acele comisioane care nu-şi au rostul.  

În partea de garantare sunt mari probleme şi ar trebui să fim 
atenţi la experienţa statelor care au rezultate în absorbţia fondurilor 
europene. 

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că băncile ar 
trebui să se gândească la măsuri administrative legate de fondurile 
pentru fermieri. Creditele neperformante sunt rezultatul modului în 
care băncile administrează aceste capitole. Ele nu trebuie puse în 
sarcina fermierului. În ceea ce priveşte cofinanţarea, AFIR trebuie 
să facă foarte clare condiţiile de acordare a acestor fonduri.  

Doamna Ileana Bratu, director adjunct al FGCR IFN SA – a 
făcut precizări legate de condiţiile în care sunt acordate fondurile 
pentru cofinanţate.  

Domnul deputat Petre Daea – a apreciat faptul că, până în 
2020, România ştie ce are de făcut pentru agricultură. Trebuie 
clarificată politica de creditare şi politica de implementare a 
programelor de dezvoltare.  

A cerut să se pună la punct conexiunea între instituţiile 
statului implicate. Banii care sunt la dispoziţie trebuie valorificaţi.  
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Domnul deputat Nini Săpunaru – a criticat atitudinea MFP, 
care nu răspunde de fiecare dată solicitărilor făcute de Comisie de 
a participa la dezbateri. Băncile statului trebuie finanţate pentru a 
răspunde solicitărilor. CEC trebuie să respecte condiţiile de 
prudenţialitate. 

Domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în MFP – a afirmat că 
ministerul urmăreşte unele modificări instituţionale, în sensul că 
EximBank să aibă şi o componentă de dezvoltare. Pe linie fiscală, 
scăderea TVA la 9% ar trebui să-şi arate avantajele şi pentru 
agricultori. Ar trebui ca în forma finală a viitorului cod fiscal să se 
găsească şi facilităţi pentru agricultori. Sunt scheme de ajutor de 
stat inclusiv pentru crearea locurilor de muncă. Se colaborează cu 
instituţiile cu atribuţii în finanţarea proiectelor.  

Domnul deputat Toader Dima – a cerut precizări legate de 
modalitatea de finanţare pentru start-up.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut clarificări legate de 
eficienţa cheltuirii banilor.  

În timpul dezbaterilor domnul Eugen David Popescu, 
director general AFIR, domnul Mihail Puţintei, director general 
APIA, domnul Romulus Duică, director general adjunct MADR-
AM PNDR au răspuns la întrebările formulate şi au prezentat 
stadiul aplicării măsurilor stabilite şi convenite cu organismele 
europene. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a propus ca analiza să fie 
reluată în luna iulie, pentru  că sunt multe aspecte care trebuie 
monitorizate, iar pe baza concluziilor rezultate în urma analizelor 
să fie îmbunătăţite modalităţile de rezolvare a problemelor.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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