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lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6, 7 şi 8 decembrie 2011 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6, 7 şi 
8 decembrie  2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2012 (aviz; PL.x 692/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 340/2008). 

Lucrările şedinţei din data de 5 decembrie 2011 au început la ora 
1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legii bugetului de stat pe 
anul 2012 (aviz; PL.x 692/2011). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Ţurcanu Florin. A 
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absentat, motivat, domnul deputat Culiţă Tărâţă, aflat în delegaţie 
externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Liviu Octavian Bumbu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- domnul Radu Roatiş Cheţan – preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Csutak Laslo – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Gheorghe Popescu – preşedinte,  Administraţia Fondului 

pentru Mediu; 
- doamna Tatiana Preda – director general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florin Faur – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Cătălin Roger  Manea – director general, Ministerul 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Speranţa Munteanu – director general, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
- doamna Georgiana Preda – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul  Mihail Puţintei – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Alina Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice;  
- domnul Gheorghe Vaida – director cabinet, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Doina Iliescu – director, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. 
Lucrările şedinţei au fost comune cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul României şi au fost conduse 
alternativ de către domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele Comisiei 
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pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor şi domnul senator Petre Daea, preşedintele 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură .şi dezvoltare rurală de la Senat.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2012. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale, a prezentat  liniile directoare ale proiectului de buget al 
ministerului şi a precizat că la elaborarea acestuia s-au avut în vedere 
măsurile de precauţie pe care situaţia economică la nivel european le 
impune. 

De asemenea, a precizat că în această perioadă se finalizează 
acţiunile impuse de execuţia bugetului pe anul în curs. Din experienţa de 
până acum poate afirma că, pentru agricultură, sumele alocate sunt, 
totdeauna, insuficiente. 

Cu toate acestea, pentru anul 2012 sprijinul pe cap de animal se va 
menţine la un nivel mulţumitor, chiar dacă efectivele pentru care se va 
acorda vor fi mai mari cu 800.000 de unităţi.  

Domnul Miron Moldovan, director general în MADR, a prezentat 
o informare detaliată a execuţiei bugetare pe anul 2011 şi a propunerilor 
bugetului agriculturii pe anul 2012. 

Astfel, pentru anul viitor este prevăzută o sumă de 319.445 lei 
pentru cheltuieli de personal. Suma reprezintă cheltuieli cu salariile în 
instituţii publice din subordinea MADR, finanţate integral de la bugetul 
de stat.  

Domnia sa a precizat că, având în vedere că la sfârşitul anului 2009 
s-a încheiat perioada de tranziţie, iar ajutoarele de stat existente la 
momentul aderării nu mai pot fi acordate (conform anexei V, punctul 3, 
lit. b din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la 
Uniunea Europeană), MADR a pregătit o serie de scheme multianuale 
noi de ajutor de stat, compatibile cu legislaţia comunitară, ce se acordă 
începând cu anul 2010 (până în 2013)  după notificarea şi/ sau aprobarea 
Comisiei Europene. Baza legală pentru acordarea acestor ajutoare este 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind 
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate 
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr. 
74/ 2010. Schemele elaborate şi aprobate de Guvern sunt de asemenea, 
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în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/ 2010, producătorii agricoli  din 
sectoarele vegetal şi zootehnic beneficiază de o reducere de acciză la 
motorina utilizată de 1,20 lei/ litru . Beneficiarii acestui ajutor de stat 
sunt:  

- producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile 
individuale si întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau 
persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv 
recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după 
caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, 
Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează 
terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei 
în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;  

‐  producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile 
individuale si întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, şi/sau persoane juridice grupuri de 
producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, 
după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi 
care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de 
asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei 
agricole; 

- organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al 
îmbunătăţirilor funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 
funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 
2004, republicată, cu completările ulterioare; 

- organismele/ organizaţiile de cercetare, respectiv 
universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agricol, al căror scop principal este de a realiza cercetare 
fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 838/2010  producătorii agricoli 
din sectorul avicol, în baza angajamentelor asumate voluntar în favoarea 
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bunăstării păsărilor, beneficiază de o susţinere financiară  totală de 
195.000,00 mii lei prin bugetul anului 2012, aferentă  activităţilor din 
perioada 15 octombrie 2011 - 31 martie 2012.  

Sprijinul financiar se asigură prin 6 măsuri care pot fi accesate 
separat sau în combinaţii, constând în acordarea unei subvenţii de: 722 
lei/ UVM pentru pui de carne, 1063 lei/ UVM pentru găini ouătoare, 
1362 lei/ UVM pentru găini de reproducţie rase grele, 2062 lei/ UVM 
pentru pui de curcă, 1030 lei/ UVM pentru boboci de gâscă, 866 lei/ 
UVM pentru boboci de raţă, daca se accesează toate măsurile. 

În baza HG nr. 839/ 2010  producătorii agricoli din  acest sector, în 
baza angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării porcilor,  
beneficiază de o susţinere financiară totală  de 155.000,00 mii lei prin 
bugetul anului 2012 aferentă  activităţilor desfăşurate în perioada 15 
octombrie 2011 - 31 martie 2012.  

Sprijinul financiar se asigură prin 7 măsuri care pot fi accesate 
separat sau în combinaţii constând în acordarea unei subvenţii de:  535 
lei/ UVM pentru porci graşi, 1376 lei/ UVM pentru scrofiţe si 415 lei/ 
UVM pentru scroafe dacă se accesează toate măsurile. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Marian Avram a cerut lămuriri în legătură cu 

alocările pentru funcţionarea camerelor agricole. De asemenea, a 
întrebat ce se întâmplă cu plăţile din bani europeni pentru bunăstarea 
animalelor.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat  că trebuie găsite 
fondurile necesare funcţionării camerelor agricole. 

A cerut ca pentru 2012 să se prezinte un proiect de plan naţional 
pentru dezvoltare rurală. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut creşterea bugetului măcar 
la nivelul anului 2011 şi a cerut o mai bună evidenţiere, pe capitole, a 
cheltuielilor prevăzute.  
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Domnul deputat Marian Ghiveciu a cerut ca proiectul de buget 
pentru 2012 să nu fie aprobat, pentru că sumele prevăzute nu sunt pe 
măsura aşteptărilor. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Adrian Rădulescu, 
Ion Dumitru, Valeriu Alecu, Pavel Horj, domnii senatori Petre Daea, 
Orest Onofrei, Alexandru Pereş, David Gheorghe, Fekete Szabo care au 
făcut propuneri pentru îmbunătăţirea repartizării sumelor pe diferite 
capitole sau au apreciat modul în care bugetul pe anul 2012 a fost 
elaborat.  

În încheierea dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Valeriu 
Tabără, ministrul agriculturii, care a menţionat că rezultatele bune din 
acest an în agricultură s-au datorat atât condiţiilor climatice, cât şi 
intervenţiilor făcute de reprezentanţii ministerului pe care-l conduce. 

Domnia sa a susţinut că, dacă în privinţa condiţiilor climatice nu 
există certitudini, are convingerea că şi în anul viitor sprijinul pe care 
ministerul îl va acorda va contribui la obţinerea unor producţii 
mulţumitoare.  

A afirmat că speră într-o creştere a sumelor destinate agriculturii şi 
care, la o viitoare rectificare bugetară, vor  duce la fonduri mai mari 
pentru sectorul agricol. 

A apreciat ca pe un fapt pozitiv că nu vor intra cu datorii în anul 
2012. 

În ceea ce priveşte camerele agricole a arătat că reorganizarea este 
necesară. 

S-a trecut la dezbaterea şi susţinerea amendamentelor, după care s-
a supus votului proiectul de buget al agriculturii pentru 2012. 

Proiectul de buget a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 17 
voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de 
buget pentru anul 2012 al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. 
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Domnul Radu Roatiş Cheţan, preşedintele ANSVSA, a prezentat 
proiectul de buget şi a susţinut că acesta asigură, în linii mari, fondurile 
necesare derulării programelor pe care ANSVSA le desfăşoară în această 
perioadă. Au urmat dezbateri. În legătură cu prevederile bugetare pentru 
ANSVSA au luat cuvântul domnii deputaţi Marian Avram, Gheorghe 
Antochi, domnii senatori Vasile Nedelcu, Petre Daea, care au apreciat 
rezultatele activităţii ANSVSA şi au făcut unele propuneri pentru 
îmbunătăţirea activităţii. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
buget al ANSVSA. Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi. S-
au înregistrat 15 pentru, 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de buget al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

S-a supus votului proiectul de buget al MMP, care a fost votat cu 
majoritate. S-au obţinut 15 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 1 
abţinere.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 decembrie 2011, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Analiza pieţei produselor lactate în România. 
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 

comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Culiţă Tărâţă, aflat în delegaţie 
externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

În timpul analizei au fost evidenţiate principalele evoluţii pe piaţa 
produselor lactate, deficienţele constatate şi au fost menţionate direcţiile 
în care trebuie acţionat pentru stabilirea unor raporturi corecte între 
producători, procesatori şi comercianţi, pentru asigurarea condiţiilor de 
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desfăşurare a unei activităţi normale şi competitive, în perioada 
următoare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 decembrie 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 340/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Culiţă Tărâţă, aflat în delegaţie 
externă. 

A participat, ca invitat, domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii 169/1997. 

Domnul deputat Ion Dumitru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că acesta s-a mai aflat în dezbaterea 
comisiei fără ca, până acum, să se fi luat vreo decizie.  

A cerut amânarea analizei, pentru ca subcomisia de silvicultură să 
facă o analiză a consecinţelor aplicării prevederilor propuse prin 
proiectul de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 decembrie 2011, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 340/2008). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Rădulescu Adrian, Roman Ioan Sorin, Stroian 
Toader, Surupăceanu Mugurel, Tabără Valeriu, Ţurcanu Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Culiţă Tărâţă, aflat în delegaţie 
externă. 

A participat, ca invitat, domnul Cristian Apostol, secretar de stat în 
Ministerul Mediului şi Pădurilor.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii 169/1997. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de 
lege. Propunerea de respingere a fost votată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian FUIA   Vasile MOCANU     
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