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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 şi 21 mai 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 (raport; PL.x 106/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 471/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale  (raport; PL.x 276/2015). 

4. Dezbateri cu fermieri pe problemele agricultorilor din Bărăgan; 
oportunităţi pentru România de cultivare a plantelor transgenice. 

Şedinţa comisiei din ziua de 19 mai 2015 s-a desfăşurat la sediul 
Consiliului Judeţean Călăraşi şi a avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1.  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 (raport; PL.x 106/2015). 
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 471/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale  (raport; PL.x 276/2015). 

4. Dezbateri cu fermieri pe problemele agricultorilor din Bărăgan; 
oportunităţi pentru România de cultivare a plantelor transgenice. 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, 
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 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, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Virgil Teodorescu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

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

preşedintele comisiei, care a prezentat ordinea de zi şi a mulţumit autorităţilor 
din Călăraşi pentru asigurarea condiţiilor ca şedinţa comisiei să se ţină în 
acest judeţ şi pentru posibilitatea de a se întâlni cu fermierii dintr-un judeţ cu 
mare pondere în producţia agricolă.  

Domnul Răducu George Filipescu, preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi a făcut o prezentare a realităţilor din judeţ şi a apreciat că, în cea mai 
mare parte, agricultura judeţului beneficiază de cele mai avansate tehnologii 
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şi acest fapt se regăseşte în randamentele înregistrate în activitatea specifică 
agricultorilor. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (PL.x 106/2015). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a criticat modul în care s-a 
acţionat pentru ca fondurile mutuale să-şi îndeplinească menirea.  

Doamna Simona Man, secretar de stat în MADR – a precizat că 
Guvernul, prin punctul de vedere înaintat, nu susţine propunerea legislativă.  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 33 de voturi pentru 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 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
471/2014). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a 

fost votată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea problemelor cu care se confruntă 

agricultorii din Bărăgan. 
Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că, în ultima perioadă, 

membrii comisiei s-au deplasat de multe ori în judeţe pentru a cunoaşte direct 
problemele şi, având în vedere ponderea însemnată a judeţului Călăraşi în 
sectorul agricol, precum şi complexitatea activităţilor de aici, întâlnirea este 
cu atât mai importantă. Doreşte ca şi problematicii legate de plantele 
transgenice să i se asigure atenţia necesară.  

Domnia sa a afirmat că sunt probleme care trebuie clarificate şi a 
explicat că, anual, în România sunt folosite aproximativ 500.000 tone de 
şroturi de soia. Aceste cantităţi sunt destinate sectorului zootehnic din 
România, ţară care are condiţii foarte bune pentru culturile de soia. Din cauza 
neclarităţilor legate de culturile de plante modificate genetic, începând din 
2007, în România nu s-a mai cultivat soia modificată genetic din cauza 
restricţiilor de la nivel european. În prezent, statele membre pot adopta măsuri 
motivate privind utilizarea pe teritoriul lor a OMG-urilor, produselor 
alimentare şi furajelor modificate genetic autorizate în temeiul cadrului juridic 
al OMG-urilor. 

Au urmat dezbateri. 
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  Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că legislaţia internă trebuie 
şi este elaborată în concordanţă cu cea europeană şi nu este normal să se 
vândă iluzii celor prezenţi la dezbateri. Sunt nişte limite peste care nu se poate 
trece. Ministerul agriculturii trebuie să asculte toate părerile producătorilor 
agricoli şi să se manifeste şi să acţioneze ca un partener al fermierilor.  

Domnul deputat Petre Daea – a subliniat importanţa şi ponderea 
sectorului agricol din Călăraşi. Important este ca toate luările de cuvânt să fie 
bine analizate şi apoi să se vadă ce este de făcut. Soluţiile trebuie găsite 
împreună. Relaţia între producător şi procesator să nu fie una antagonică. A 
propus ca o echipă de la Ministerul agriculturii să ia judeţ cu judeţ şi, din 
legătura cu producătorii, să găsească soluţiile pentru rezolvarea problemelor.  

Domnul Emil Florian Dumitru, producător agricol, a semnalat că marile 
firme domină comerţul cu cereale, iar aceste firme sunt beneficiarele 
certificatelor de depozit. Fermierii trebuie să fie atenţi la obţinerea de profit în 
urma activităţilor. Sunt acte normative stufoase, care îngreunează activitatea 
firmelor. 

Fermierii nu trebuie puşi inutil pe drumuri din cauza birocraţiei 
excesive. În zona de sud a ţării nu există un cadastru funcţional, iar această 
situaţie trebuie să-şi găsească soluţionarea. A cerut creşterea nivelului plăţilor 
pentru fermieri, pentru că, faţă de media europeană în ceea ce priveşte 
subvenţiile, România nu stă prea bine.  

A subliniat potenţialul pe care-l reprezintă ingineria genetică în sectorul 
agrar, care ar trebui să valorifice mai mult potenţialul de afaceri al sectorului 
românesc. A cerut debirocratizarea procedurilor de accesare a fondurilor 
europene şi a exemplificat cu modul în care în sectorul vitivinicol s-a reuşit 
accesarea fondurilor europene în condiţiile în care măsurile din programe au 
fost simplificate.  

Doamna Elena Tatomir – a făcut unele precizări şi clarificări în legătură 
cu aspectele sesizate.  

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că soia modificată genetic 
impune adoptarea unei poziţii corecte faţă de această cultură, în sensul că este 
o necesitate, pentru că, neacceptând-o, România înregistrează pierderi anuale 
de aproximativ un miliard de euro. Ţara noastră are condiţii foarte bune 
pentru culturile de soia. Din cauza abordărilor de până acum suntem tributari 
importurilor de proteină animală. Nu există oprelişti faţă de legislaţia 
europeană. A afirmat că soia modificată genetic trebuie să se cultive în 
România.  

În legătură cu birocraţia, a afirmat că aceasta a devenit o problemă. 
MADR trebuie să aibă în vedere acest aspect şi a subliniat că legislaţia 
europeană nu ne obligă să nu fim atenţi la problemele din ţară. 
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Din cauza unor probleme birocratice s-a ajuns ca, la acest moment, doar 
26,1% din cererile depuse la APIA au fost procesate. Politica agricolă trebuie 
orientată către cultivarea pământului.  

A cerut să se acorde atenţie şi sprijin structurilor agricole existente pe 
Legea nr. 36/1991 unde trebuie să se găsească soluţii. De asemenea, trebuie 
revizuite şi anumite prevederi din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

Domnul Răducu George Filipescu, preşedinte  al Consiliului Judeţean 
Călăraşi, a apreciat utilitatea întâlnirii dintre membrii Comisiei pentru 
agricultură a Camerei Deputaţilor şi fermierii din judeţul Călăraşi şi a făcut 
unele trimiteri spre sectoare în care reglementările trebuie revizuite şi 
îmbunătăţite.  

Lucrările şedinţei din data de 21 mai 2015 au avut următoarea ordine de 
zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale  (raport; PL.x 276/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, 
Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-
Dănuţ, Calotă Florică Ică, 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, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale  (PL.x 276/2015). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 

analizei. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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