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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16.12.2003 

şi 17.12.2003 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16.12.2003 şi 
17.12.2003 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală (sesizare în 
fond   � P.L.x.- 728/2003)   

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 26 
august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi 
reforma sectorului de irigaţii (avizare � P.L.x.-740/2003) 

Şedinţa din data de 16.12.2003 a început la orele 1430 şi a fost condusă 
de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al  comisiei. 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat 
domnii deputaţi Octavian Sadici, Ion Bozgă şi doamna deputat Elena Liana 
Naum, aflaţi în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Valeriu Steriu � secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. 

După aprobarea ordinii de zi, s-a dat cuvântul domnului Valeriu Steriu, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului care 
a prezentat expunerea de motive la proiectul de Lege privind  înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. 

Înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie 
Alimentară şi Dezvoltare Rurală  ca instituţie publică cu personalitate 
juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, finanţată integral de la bugetul de stat, va asigura transparenţă în 
administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, ajutoarelor şi 
subvenţiilor destinate susţinerii agriculturii. 

De la momentul aderării României la Uniunea Europeană, această 
instituţie va fi responsabilă şi de derularea şi gestionarea fondurilor europene 
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pentru agricultură � Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii 
(FEOGA). Managementul financiar al FEOGA � secţiunea garantare, precum 
şi implementarea măsurilor pentru FEOGA  - secţiunea orientare şi ale 
Instrumentului Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP)  va fi asigurat de 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi 
Dezvoltare Rurală. 

În prezent, cea mai mare parte din activitatea direcţiilor pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală o reprezintă verificarea documentaţiilor 
pentru acordarea de subvenţii şi alte ajutoare de la stat, devenind o instituţie 
cu specific financiar. 

În cadrul dezbaterilor care au urmat a fost subliniată importanţa 
înfiinţării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie 
Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi necesitatea bunei organizări a activităţii 
instituţiei nou create pentru întărirea capacităţii administrative în perioada de 
pregătire a aderării. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � a arătat că s-au elaborat o seamă de 
acte normative necesare în procesul de aderare şi în reformarea agriculturii, 
cu prevederi necesare, dar care la nivelul local nu se aplică în mod 
corespunzător. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice trebuie să aibă în vedere aceste aspecte şi să analizeze în 
perioada următoare aşa cum a mai făcut-o, implementarea acestor acte 
normative în teritoriu. 

În cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente,  care se regăsesc în 
raportul întocmit la acest proiect de lege. 

Proiectul de lege a fost votat cu unanimitatea voturilor membrilor 
comisiei. 

Lucrările au continuat în ziua de 17.12.2003, după închiderea şedinţei 
în plen şi au fost conduse de domnul deputat Mihai Nicolescu, vicepreşedinte 
al comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 26 august 2003, pentru 
finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � a arătat că în strategia de Asistenţă 
pentru România, elaborată de Banca Mondială în colaborare cu Guvernul 
României, în cadrul proiectelor considerate prioritare în următorii ani pentru 
economia naţională şi pentru care Banca Mondială este dispusă să acorde 
sprijin financiar extern, se numără şi Proiectul privind reabilitarea şi reforma 
sectorului de irigaţii din România. 

Obiectivele Proiectului vizează menţinerea unei administrări durabile a 
sistemelor de irigaţii, proprietate de stat şi privată, precum şi îmbunătăţirea 
administrării, în scopul creşterii contribuţiei pe care aceste resurse o aduc la 
dezvoltarea economiei naţionale şi rurale.  
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S-a supus aprobării propunerea de a se aviza favorabil proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 26 
august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma 
sectorului de irigaţii. 

Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi, avizul urmând a fi 
trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond.  
 
 
 
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

           Mihai NICOLESCU            Alexandru PEREŞ    
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