
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 
 Bucureşti, 16.05.2016 

Nr.4c-4/285 
 
 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din ziua de 10 mai 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 10 
mai 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea 
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PL.x 398/2013). 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
Comisiei. Au absentat domnul deputat Daniel Constantin şi domnul 
deputat Titi Holban. Domnul deputat Tinel Gheorghe a fost în 
concediu de odihnă.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Achim Irimescu – Ministrul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

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

Săpunaru, preşedintele comisiei. Domnia sa a subliniat faptul că 
domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii, participă la şedinţă 
pentru a preciza care este poziţia ministerului în legătură cu  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi 
pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi cum se 
intenţionează să se procedeze pentru clarificarea problemelor 
cuprinse în acest act normativ.  

Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii, a afirmat că 
ministerul a avut o strategie pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, dar au apărut unele elemente care contribuie 
la interzicerea aplicării unor măsuri. Se doreşte transformarea 
Strategiei în Programul Naţional de Îmbunătăţiri Funciare,  şi apoi 
să fie reluate procedurile necesare pentru aplicarea Legii nr. 
269/2015 pentru perioada 2016-2020. 

Domnul deputat Marian Avram – a cerut să fie adus în atenţia 
comisiei Programul Naţional de Investiţii şi Îmbunătăţiri Funciare. 
„Din vina funcţionarilor din minister nu ne-au fost prezentate 
obiectivele, în mod transparent. Până în septembrie anul trecut, 
această „transparenţă” nu ne-a fost prezentată, aşa cum am cerut”. 

Nu este nicio ruşine, dacă oamenii din sistem sunt întrebaţi. 
Toate lucrările să se facă prin transparenţă şi prin consultarea 
fermierilor. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a prezentat propunerea din 
proiectul de preraport, de la poziţia 22, art. III, ca MADR, sub 
condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului 
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, va 
primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 mld.euro necesară 
reabilitării infrastructurii principale de irigaţii.  

Grupul PNL a propus ca infrastructura secundară să treacă în 
proprietatea fermierilor care o solicită, la un moment dat s-a 
acceptat, dar beneficiarii au semnalat că va fi foarte complicat să se 
predea această infrastructură. Ar fi fost mai bine să se facă contract, 
să i se dea în folosinţă pentru 5 ani, apoi să i se dea în proprietate, 
după ce s-a realizat investiţia.  
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Domnul deputat Marin Anton – a afirmat că funcţionarii din 
minister nu-şi mai fac treaba, iar ministrul este prizonierul 
funcţionarilor. Cere schimbarea directorilor din minister care nu-şi 
fac treaba. Să se facă ordine în minister.  

În continuarea dezbaterilor, domnii deputaţi Ion Melinte, 
Marian Avram, Petre Daea au semnalat necesitatea de îmbunătăţirea 
a activităţii funcţionarilor din MADR şi din agenţiile subordonate şi 
au cerut ca problemele din sistemul de irigaţii şi îmbunătăţiri 
funciare să fie clarificate în sprijinul fermierilor, al celor care deţin 
şi lucrează pământul. 

Domnul deputat Ion Bălan – a afirmat că în judeţul Tulcea 
lucrurile nu sunt clarificate încă.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut ca în 
rezolvarea problemelor care sunt în sistemul de irigaţii să fie 
antrenaţi cei care se pricep la aceste lucruri. Soluţiile care vor fi 
găsite să fie adaptate la condiţiile de azi.  

S-a trecut la dezbaterea articolelor din proiectul de preraport. 
Toate articolele au fost aprobate în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 


		2016-05-18T14:32:11+0300
	Elena V. Ciuverca




