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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 13 octombrie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziţii 
din anexa la ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei   
(P.L.X.- 422/2005 – avizare); 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice (P.L.X.- 443/2005 – sesizare în fond); 

3. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea 
unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează 
plantaţii viticole cu soiuri nobile (P.L.X.- 456/2005 – sesizare în fond). 

Au fost prezenţi 24 deputaţi, membri ai comisiei. A absentat motivat 
domnul deputat dr.Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, vicepreşedinte al comisiei. 

Ca invitaţi  au participat: 
- domnul Falviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
domnul Ştefan Drăgan, consilier pentru integrare în Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 

unei poziţii din anexa la ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei. 

Domnul Falviu Lazin a prezentat expunerea de motive. 
Domnul deputat Ion Dumitru – legat de abrogarea „poziţiei masă lemnoasă 

pe picior” roagă colegii de grup să fie de acord cu ce se propune în proiectul de lege.  
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 
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Domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive.  

S-a trecut la dezbateri generale.  
Domnul deputat Constantin Tămagă – normele interne, ordinele 

ministerului, trebuie elaborate foarte bine. Am făcut o mare greşeală în modul în 
care s-au acordat subvenţiile la hectar şi nu s-a înţeles. S-au dat cupoane 
proprietarilor care au arendat terenurile. De ce să primească sprijin cel care are 
terenul, dar nu-l lucrează şi nu cel care-l are în grijă şi-l cultivă ? 

Domnul deputat Vasile Mocanu – grupurile de producători au o importanţă 
deosebită. 

Absenţa lor va îngreuna comunicarea cu autorităţile. Am greşit şi noi, 
specialiştii. 

Câte grupuri de producători sunt la această dată în România, câte 
funcţionează, câte au un  statut, se reuşeşte cuprinderea pieţelor etc. Dacă lăsăm de 
izbelişte asociaţiile profesionale, nu putem ţine în mână grupurile de producători şi 
nu-i putem ajuta. Trebuie mai multă atenţie pentru asigurarea condiţiilor de 
desfăşurare în bune condiţii a şedinţelor. Nu suntem capabili să dezbatem în comisie 
un proiect aşa cum ar trebui. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – am o percepţie ciudată. Din 1990 
încoace, nu ştim ce rol are statul. Sprijinul statului să meargă la produs, care este 
ceva concret, nu la suprafaţă pentru că, în condiţiile în care proprietarul nu-şi 
lucrează pământul, subvenţia se va acorda celui care lucrează . 

Banii se vor risipi degeaba dacă nu se găseşte un sistem viabil. 
Domnul deputat Ioan Hoban – subvenţiile să le dăm la produs, nu la 

suprafaţă, iar produsele să fie de calitate. Dacă nu, subvenţia nu este decât un ajutor 
social. Raporturile între părţi să fie foarte clare. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – textul proiectului de lege supus dezbaterii 
a fost îmbunătăţit şi este de acord cu modul în care acesta este prezentat în 
dezbatere. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin 
direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii 
viticole cu soiuri nobile. 

Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive. Au urmat dezbateri. 
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

 
VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR,   

Dr. Valeriu TABĂRĂ             Ioan MUNTEANU 
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