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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 2 şi  4 februarie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 4 februarie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 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; Plx 837/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 16 
octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare 
(raport; PLx 802/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 (raport; PLx 822/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 2 februarie 2016 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 16 
octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare 
(raport; PLx 802/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 (raport; PLx 822/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
Au absentat domnii deputaţi Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Achim Irimescu – ministrul agriculturii; 
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Rela Nicoleta Ştefănescu – secretar general, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

- domnul Viorel Muscalu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Miron Moldovan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ioana Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Manuela Anculescu – consilier superior, Ministerul 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind instituirea 
zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei 
alimentare (PLx 802/2015). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
cerut adoptarea lui, pentru că iniţiativa legislativă vizează crearea cadrului 
legal în vederea dedicării zilei de 16 octombrie ca Ziua naţională a combaterii 
risipei alimentare. 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că este o zi desemnată ca zi 
mondială a alimentaţiei şi ar fi necesar să ne aliniem la această reglementare.  

S-a propus întocmirea unui raport favorabil. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi pentru şi 2 abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi  analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul 
meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 (PLx 
822/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a cerut adoptarea lui, pentru că temperaturile ridicate şi seceta atmosferică şi 
pedologică au avut efect negativ asupra culturilor agricole, afectând circa 1,65 
mil.ha, cultivate cu porumb, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, 
legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. 
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Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR -  a 
prezentat o situaţie cu numărul de cereri înregistrate pentru a fi acordate plăţi 
compensatorii şi cu sumele prevăzute deja în buget.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a arătat că în judeţul Bistriţa 
Năsăud s-au depus doar 9 cereri de acordarea de despăgubiri, pentru că nu au 
fost informaţi corespunzător potenţialii beneficiari ai acestor plăţi 
compensatorii. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că au fost cerute de la MADR 
dovezi că aceste informări au fost făcute, dar, probabil, în teritoriu au existat 
anumite disfuncţionalităţi.  

S-a propus întocmirea unui raport de adoptare. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

În continuare, domnii deputaţi Ion Tabugan, Nechita Stelian Dolha, Ioan 
Cristian Chirteş, Tinel Gheorghe, Petre Daea, Ioan Munteanu au semnalat că au 
apărut o seamă de disfuncţionalităţi legate de modul în care se stabileşte preţul 
de vânzare al masei lemnoase şi au cerut organizarea unor dezbateri la care să 
fie invitaţi reprezentanţii Regiei Naţională a Pădurilor – Romsilva, ai 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi  reprezentanţi ai ASFOR, 
producătorilor de mobilă şi ai asociaţiilor care activează în domeniul 
exploatării pădurilor. 

S-a hotărât organizarea dezbaterii în data de 9 februarie 2016.  
De asemenea, s-a hotărât ca în data de 9 februarie 2016 să se organizeze o 

dezbatere la care să fie invitaţi reprezentanţi ai crescătorilor de ovine şi caprine 
din România şi ai MMAP şi MADR la care să fie analizate aspectele legate de 
prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.  

În continuarea lucrărilor şedinţei au fost analizate aspecte ale activităţii şi 
organizării MADR.  

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei - a precizat că 
dezbaterea asupra acestei problematici a fost stabilită în urma discuţiilor avute 
cu ministrul agriculturii, care are o seamă de propuneri de creştere a eficienţei 
activităţii ministerului şi de asigurare a funcţionalităţii instituţiilor subordonate.  

Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii – a precizat că sunt 
proiecte de reorganizare începute anii trecuţi, dar nefinalizate şi azi se va referi 
la aspectele legate de direcţiile agricole judeţene, de camerele pentru 
agricultură, cercetarea agricolă şi fondurile mutuale.  

Domnia sa a afirmat că direcţiile agricole judeţene trebuie reconsiderate, 
pentru că ministerul agriculturii trebuie să aibă organisme pentru transmiterea 
datelor în teritoriu, dar trebuie să existe şi un feed-back, încât să nu se simtă 
„ca într-o colivie, izolat de realitate”. 
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Politica Agricolă Comună este din ce în ce mai complexă, se vehiculează 
un număr mare de date şi proceduri, iar instituţiile statului sunt datoare să-i 
ajute pe fermieri. Ideea este de a consolida direcţiile agricole judeţene, care au 
multe responsabilităţi şi care trebuie să aibă şi forţa necesară pentru a–şi 
îndeplini atribuţiile pe care le vor avea. Trebuie să fie făcute funcţionale aceste 
organisme, pentru că acum se înregistrează unele disfuncţionalităţi iar 
atribuţiile care le vor reveni în viitor nu trebuie să le prindă nepregătite pentru 
numeroasele schimbări care vor fi efectuate şi care se vor referi la verificarea 
ecocondiţionalităţii, la organizarea şi recunoaşterea grupurilor de producători, 
precum şi la transferarea răspunderii plăţilor către organizaţiile de producători, 
care ar trebui să fie similare Grupurilor de Acţiune Locală. Nu se urmăreşte 
creşterea numărului de personal care să-şi desfăşoare activitatea la direcţiile 
agricole, dar va trebui asigurată o dimensionare corespunzătoare, pentru că sunt 
sarcini pe care doar direcţiile agricole judeţene le pot îndeplini.  

În ceea ce priveşte camerele agricole, domnia sa a afirmat că, în condiţiile 
tot mai complexe în care se desfăşoară activitatea în agricultură este nevoie de 
consultanţă agricolă permanentă şi calificată. Prim-ministrul vrea ca modelul 
franţuzesc al camerelor agricole să fie adoptat şi în România. Trebuie să se ţină 
cont că acestea se vor adresa preponderent micilor fermieri şi trebuie să se vadă 
dacă ei vor putea susţine financiar activitatea acestor organisme. 

Legat de cercetarea agricolă, domnul ministru a apreciat situaţia ca fiind 
destul de gravă, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” are aproximativ 30.000 ha pentru activitatea de cercetare, dar trebuie 
văzut ce se face pe aceste terenuri.  

Ideea este a creării unui Institut Naţional care să gestioneze problematica 
cercetării, iar Ministerul Agriculturii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice să asigure finanţarea cercetării pentru ca aceasta să devină eficientă. 
Trebuie analizată şi structura personalului care activează în cercetare.  

Fondurile mutuale trebuie privite din altă perspectivă, pentru că mulţi 
producători agricoli credeau că seceta are o frecvenţă mai redusă. Se pot gândi 
multe sisteme legate de contribuţia la fondurile mutuale. Fără o cotizaţie 
obligatorie, nu se poate construi ceva durabil. Trebuie analizate şi aspectele 
legate de utilizarea banilor, mergându-se şi până la posibilitatea ca banii din 
contul fiecăruia să poată fi returnaţi la un anumit moment dacă se retrage 
cineva. Fondul mutual trebuie gândit în aşa fel încât să ajute fermierii. Va 
trebui să fie un fond de compensare.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Nini Săpunaru – a sugerat ca, în perioada următoare, să 

ne gândim serios la o altă temă, cea legată de problemele agriculturii faţă de 
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Codul fiscal. Ce ar putea să se piardă dacă vor fi gândite şi aplicate o seamă de 
facilităţi fiscale pentru cei care se asociază ? 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a vrut să ridice două 
probleme: a puterii în agricultură, afirmând ca nimeni nu mai are putere în 
acest sector, fiecare stă „împachetat” şi nu se întâmplă nimic. Nici consultanţa 
agricolă nu are putere. Reorganizarea ar trebui să mişte lucrurile din loc. dacă 
nu vom avea cercetare agricolă, vom deveni cea mai săracă ţară.  

Domnul deputat Costel Şoptică – a afirmat că trebuie să dăm drumul la 
camerele agricole, trebuie încurajată şi sprijinită cercetarea agricolă, prin 
atragerea de specialişti noi, iar fondul mutual să beneficieze de/şi să ofere 
facilităţi. 

Domnul deputat George Scarlat – în cadrul ministerului ar trebui 
constituite grupuri de lucru pe problemele dezbătute. Sunt probleme în sectorul 
zootehnic, iar sectorul suinelor este pe cale de dispariţie. Trebuie reglementat 
sistemul preţurilor produselor agricole.  

Domnii deputaţi Nechita Stelian Dolha, Andrei Valeriu Steriu, Ioan 
Dîrzu, Marian Viorel Dragomir au vorbit despre problemele legate de 
cadastrarea terenurilor extravilane, de modul în care se comportă funcţionarii 
de la direcţiile agricole judeţene, modul în care sunt utilizate terenurile 
destinate cercetării, de pericolul pe care-l reprezintă invadarea pieţei interne de 
către produsele provenind din alte ţări.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a subliniat importanţa întâlnirilor între 
membrii comisiei şi ministrul agriculturii şi a arătat că ar fi dorit să se înceapă 
cu legea camerelor agricole, pe care să le facă funcţionale, consideră că ar fi 
nevoie de o gândire comună, complementară, camere agricole funcţionale şi o 
componentă de inspecţie guvernamentală, care să revină direcţiilor agricole 
judeţene. Dacă dezvoltăm camerele agricole, totul va veni de la sine. Trebuie 
văzut şi câte terenuri sunt utilizate pentru cercetare. Trebuie consolidată baza, 
apoi construit deasupra.  

Domnul deputat Marin Anton – este de acord să se dea importanţă 
direcţiilor agricole judeţene, dar trebuie schimbat şi comportamentul 
funcţionarilor faţă de fermier, trebuie un alt mod de abordare. Este de acord cu 
constituirea unui singur fond mutual.  

 Au luat cuvântul, în continuare, domnii deputaţi Ion Bălan, Marian 
Avram, Petre Daea, Gavril Mârza, Ioan Munteanu, Toader Dima, Vasile Iliuţă 
care au semnalat aspecte legate de sistemele de îmbunătăţiri funciare, plata 
subvenţiilor agricole, atitudinea firmelor de consultanţă care întocmesc 
proiecte, politica în domeniul pescuitului şi acvaculturii, relaţiile cu 
supermarketurile, viitorul exploataţiilor agricole de mici dimensiuni, 
funcţionarea softurilor utilizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
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Agricultură, ghidul condiţiilor artificiale,  preţul seminţelor, constituirea 
grupurilor de producători.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 februarie 2016, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 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; Plx 837/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
Au absentat domnii deputaţi Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (Plx 281/2010). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(Plx 837/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea legislativă.  
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 

votată în unanimitate.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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