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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 iunie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
16, 17 şi 18 iunie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Prezentarea situaţiei privind acordarea sprijinului 
financiar fermierilor pentru anii 2007 şi 2008, pe judeţe. 

2. Prezentarea situaţiei privind funcţionarea sistemelor de 
irigaţii şi măsuri pentru diminuarea efectelor secetei în anul 2009. 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protecţia solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/2008).  

Lucrările şedinţei din data de 16 iunie 2009 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Prezentarea situaţiei privind acordarea sprijinului 
financiar fermierilor pentru anii 2007 şi 2008, pe judeţe. 

2. Prezentarea situaţiei privind funcţionarea sistemelor de 
irigaţii şi măsuri pentru diminuarea efectelor secetei în anul 2009. 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Avram Marian, Mocanu 
Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru 
Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, 
Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 



Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Andrei Valeriu Steriu, 
aflat în delegaţie externă. 

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Marian Hoinaru – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Liviu Harbuz – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cătălin Roşculete – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Botanoiu – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Miron Moldovan – secretar general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Vădan – director general, Agenţia de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
- doamna Viviana Vasile, director general adjunct,  

Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală; 

- domnul Daniel Constantin – director general, Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;  

- domnul Gheorghe Benu – director general adjunct, Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

- doamna Daniela Şchiopu – director, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Alina Toma – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Cristina Cionga – director Corporate Affairs- 
Compania MONSANTO; 

- domnul Gabriel Băeşu – director vânzări, Compania 
MONSANTO ROMÂNIA; 

- domnul Mate Jozsef – director Gou’t Affairs-Compania 
PIONEER. 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat prof.dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Domnul Cătălin Roşculete, secretar de stat în MAPDR a 
prezentat o informare în legătură cu preocupările MAPDR în 
domeniile care fac obiectul dezbaterii din comisie şi a precizat că 
proiectul de ordonanţă referitoare la unele măsuri care vizează 
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decentralizarea activităţilor nu intră în şedinţa Guvernului din data 
de 17 iunie, ci la o altă dată, pentru că, la nivelul conducerii 
MAPDR s-a ajuns la concluzia că mai sunt unele aspecte care 
trebuie mai bine clarificate, pentru a nu se produce greşeli, 
deoarece descentralizarea este un proces extrem de important, iar 
experienţa altor state care au aplicat astfel de măsuri a demonstrat 
că se pot înregistra şi unele eşecuri, în cazul că măsurile nu sunt 
foarte bine fundamentate.  

Domnii deputaţi Pavel Horj şi Victor Raul Soreanu Surdu au 
ridicat problema descentralizării şi a implicaţiilor măsurilor 
preconizate  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a atras atenţia în 
legătură cu pericolele pe care le poate genera politizarea unor 
structuri din teritoriu, care ar avea efecte şi asupra distribuţiei 
fondurilor alocate în teritoriu. A atras atenţia că nu trebuie 
reactivate formule din trecut, pentru că în acest moment structurile 
locale lucrează în alte condiţii sociale şi economice.  

Domnia sa a atras atenţia şi în legătură cu modul în care se 
derulează programele de acordare a subvenţiilor, unde se 
înregistrează întârzieri mari la plată, cu efecte directe asupra 
activităţilor agricole şi a nivelurilor şi calităţii producţiei din acest 
sector.  

Domnul deputat Mihai Banu a prezentat o seamă de aspecte 
din activitatea pe care a desfăşurat-o în judeţul Bacău, în calitate 
de director al DADR şi a cerut ca programele derulate prin 
MAPDR să fie mai bine popularizate pentru a fi cunoscute în 
amănunt de potenţialii beneficiari.  

A cerut precizări în legătură cu instituţiile care sunt 
implicate în viitorul proces al descentralizării şi o mai  atentă 
preluare de către factorii din MAPDR a problemelor pe care 
membrii comisiei le semnalează. 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau a reamintit 
că încercări de descentralizare au mai existat şi a cerut ca elemente 
din experienţele anterioare să fie utilizate pentru fundamentarea 
strategiei actuale.  

A arătat o seamă de nereguli care se înregistrează în 
producţia şi valorificarea producţiei de lapte şi a cerut măsuri 
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concrete împotriva importurilor de lapte, care pun în pericol 
producătorii interni. 

Domnul deputat Stelian Fuia şi-a exprimat regretul că la 
dezbaterea din comisie nu este şi ministrul agriculturii, pentru că 
la nivelul comisiei s-au clarificat multe dintre problemele cu care 
se confruntă agricultura şi, dacă MAPDR se apleca în mai mare 
măsură asupra concluziilor comisiei, multe aspecte negative ar fi 
putut fi evitate, prin luarea unor măsuri adecvate la timpul potrivit.   

A cerut ca problematica descentralizării să fie foarte bine 
studiată şi ordonanţa, dacă va fi adoptată în Guvern, să ia în calcul 
toate aspectele, pentru că, la momentul în care va veni în 
Parlament, ea îşi va fi produs efectele în teritoriu. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a cerut ca hotărârea de 
desfiinţarea a ADS să mai fie analizată, pentru că finalizarea 
acestei măsuri va duce la acapararea de către anumite cercuri de 
interese a terenurilor care vor fi puse la dispoziţia organelor 
locale, mai ales a celor din jurul marilor oraşe. A cerut ca aceste 
terenuri să fie păstrate pentru ca viitoarele dezvoltări să aibă 
asigurate terenuri din partea statului, şi nu unele care să încarce 
cheltuielile prin achiziţionarea lor de la particulari. 

A ridicat problema efectelor pe care seceta le generează şi a 
cerut constituirea unei comisii care să analizeze modul  în care au 
fost repartizaţi banii alocaţi pentru irigaţii din fondul de 93 
milioane dolari împrumutaţi de la Banca Mondială. 

A cerut să se facă o analiză serioasă şi responsabilă în ceea 
ce priveşte organismele modificate genetic şi revizuirea deciziilor 
prin care acestea au fost interzise în culturile din România.  

Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut o clarificare a 
relaţiilor între ministerul agriculturii şi membrii comisiei pentru 
agricultură şi a cerut ca strategia privind descentralizarea să fie 
analizată şi în comisie, a cărei experienţă trebuie utilizată pentru 
creşterea calităţii deciziilor ce vor fi luate.  

Domnul deputat Valeriu Alecu a caracterizat anul agricol 
2008-2009 ca fiind unul nesatisfăcător prin rezultatele sale şi a 
cerut ca anul agricol viitor să fie mult mai bine fundamentat şi 
clarificate din timp aspectele legate de domeniul financiar.  

A cerut ca reţeaua de unităţi a APIA  să fie dezvoltată, iar 
plăţile care se derulează prin această agenţie să fie urgentate.  
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A cerut amendarea Codului fiscal, în sensul că art.128 
alin.(1), care prevede plata cu TVA  a rentei în natură trebuie 
modificat, pentru că nu poate fi considerată o livrare această plată 
în natură.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a considerat că, posibil, 
o descentralizare este necesară, dar aceasta trebuie fundamentată 
tehnic, economic şi social şi crede că nu este nici în interesul 
statului ca aceasta să se realizeze în grabă. A apreciat că actuala 
criză se face simţită şi în agricultură şi nu sunt motive de 
satisfacţie, pentru că se înregistrează producţii mici, sub potenţial, 
sunt mari suprafeţe necultivate, efectivele de animale sunt 
diminuate, aspecte care duc la agravarea, în ansamblu, a crizei 
economice. 

În agricultură se înregistrează dezechilibre majore, iar 
ministerul nu a  făcut mare lucru pentru raţionalizarea sprijinului 
guvernamental. 

A cerut clarificarea şi concretizarea sprijinului pe care statul 
îl poate acorda agricultorilor şi o colaborare mai strânsă între 
minister şi comisia pentru agricultură, pentru o fundamentare mai 
bună a deciziilor care se iau la nivel naţional. 

Domnul deputat Corneliu Olar a cerut precizări în legătură 
cu modul de evaluare a proiectelor elaborate pentru măsura 3.2.2 
şi a cerut ca regulile privind exploatarea suprafeţelor de pădure de 
până la 10 ha să se efectueze după alte reguli decât cele existente 
în prezent. 

A cerut simplificarea procedurilor în elaborarea şi aprobarea 
proiectelor şi a arătat că  birocraţia actuală trebuie simplificată.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a apreciat ca 
nesemnificativă lipsa ministrului agriculturii de la această 
dezbatere, pentru că, în opinia domniei sale, cei care sunt prezenţi 
la şedinţă sunt şi cei care se ocupă concret de rezolvarea 
problemelor. A afirmat că dorinţa de a descentraliza activitatea 
este dictată de anumite interese şi a criticat conducerea MAPDR 
pentru că nu se bate suficient pentru obţinerea resurselor  bugetare 
necesare derulării activităţilor din agricultură. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a apreciat propunerile şi 
observaţiile care s-au făcut în şedinţă şi a cerut clarificări în 
legătură cu derularea programelor şi absorbţia fondurilor 
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europene. A considerat că, în actuala formulă, descentralizarea nu 
întruneşte condiţiile pentru a fi o soluţie viabilă, şi a afirmat că ar 
trebui valorificate experienţele anterioare, chiar şi sectoriale, în 
ceea ce priveşte descentralizarea. 

Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut respectarea 
termenelor legate de plata sprijinului financiar în agricultură. 

Domnul deputat Toader Stroian a afirmat că din cauza ADS, 
anumite terenuri nu sunt restituite adevăraţilor proprietari. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că problemele 
puse în dezbatere şi analizate de membrii comisiei nu au culoare 
politică şi ele sunt generate de realităţile cu care deputaţii se 
întâlnesc în teritoriu. Trebuie organizată o dezbatere serioasă pe 
aspecte legate de conceptul de agricultură care trebuie făcută în 
România.  

Domnia sa a afirmat că situaţia în care APIA se află astăzi 
este rezultanta unei serii anterioare de decizii greşite legate de 
organizarea instituţională şi de logistica necesară, decizii care au 
dus la suspendarea plăţilor şi la tratamente diferenţiate în 
efectuarea plăţilor, de la care marii agenţi din agricultură au fost 
neglijaţi  până acum. A cerut clarificarea urgentă a tuturor 
problemelor şi instituirea unui program riguros şi exact de 
efectuare a plăţilor.  

Domnia sa a cerut ca, având în vedere complexitatea 
problematicii, conlucrarea între comisie şi MAPDR să fie 
îmbunătăţită. Trebuie îmbunătăţit şi extins sistemul de 
consultanţă, pentru a elabora şi promova proiecte mai bune.  

De asemenea, trebuie îmbunătăţite serviciile sanitar-
veterinare,  precum şi sistemele de valorificare a producţiei 
primare.  

În domeniul laptelui sunt multe nereguli, se importă cantităţi 
foarte mari, fapt care-i pune pe producătorii interni într-o situaţie 
dificilă, ameninţându-i cu falimentul. A apreciat că este nevoie de 
mai multă atenţie în ce priveşte derularea proiectelor şi în 
protecţia ulterioară a acestora.  

A considerat că există deficienţe în aplicarea unor legi, cum 
este cea care se referă la protecţia fitosanitară şi că se menţin 
neregulile în domeniul identificării animalelor, care creează 
disfuncţionalităţi.  
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A cerut ca toate aspectele din proiectul de ordonanţă 
privitoare la descentralizare să fie clarificate până la adoptarea 
proiectului şi a cerut ca unele aspecte legate de finanţarea 
sistemului pomicol şi viticol să fie clarificate în sensul asigurării 
accesului la finanţare şi a unor asociaţii care în acest moment 
întâmpină greutăţi. 

A afirmat că modalităţile de lucru din actuala comisie de 
agricultură sunt diferite de cele de acum 2 ani, pentru că membrii 
comisiei sunt mult mai angrenaţi în propriile colegii, unde se 
semnalează foarte multe probleme.  

În ce priveşte activitatea de la APIA a cerut clarificarea 
problemelor legate de softul utilizat, care să fie perfecţionat şi pus  
de acord cu datele rezultate din teledetecţie.  

În continuare, reprezentanţii din partea MAPDR, APIA, şi 
MFP au dat răspunsuri la întrebările formulate pe parcursul 
dezbaterilor.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în  ziua de 17 iunie 2009, 
începând cu orae 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, 
Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de către domnul prof.dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbateri generale pe marginea Propunerii 
legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în  ziua de 18 iunie 2009, 
începând cu ora 900. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; Pl.x 212/2008).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, 
Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu 
Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Ca invitat a participat domnul Marian Hoinaru, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de către domnul prof.dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei.  

Au continuat dezbaterile generale asupra Propunerii 
legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului. 
 
 
Preşedinte,                               Secretar,  
Prof. dr. Valeriu Tabără     Vasile Mocanu  
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