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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 8 
februarie  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de ministru al 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi de ministru al mediului şi 
pădurilor. 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
din Senat şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor.  

Au fost prezenţi 17 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei.  

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de domnul 
senator Marius Gerard Necula, preşedinte al Comisiei pentru 
administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi 
de domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ládislau, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

  S-a trecut la audierea domnului Borbély László, candidat 
pentru funcţia de ministru al mediului şi pădurilor.  



Domnul  Borbély László a arătat că vrea, în intervenţia sa, să 
clarifice unele aspecte legate de activitatea pe care a desfăşurat-o 
până acum în calitate de ministru şi să prezinte proiectele principale 
pentru perioada următoare. 

A precizat că intervenţia sa va fi făcută pe acele programe care 
prezintă un impact mai mare.  

Proiectele foarte bune au fost pornite nu cu bani de la buget, ci 
cu bani din taxa de mediu. 

A prezentat detalii legate de Programul Rabla, prin care au fost 
casate 300.000 de maşini vechi, s-au cumpărat 100.000 de maşini 
noi, din care peste 40.000 de maşini noi din producţia internă. 

Prin Programul Casa Verde s-au realizat peste 43.000 de 
proiecte care contribuie la economisirea de energie şi la utilizarea în 
gospodăriile populaţiei a energiei regenerabile. 

O atenţie aparte a fost acordată împăduririlor, unde au fost 
utilizate fonduri de peste 6 ori mai mari decât în fiecare dintre anii 
anteriori. 

Şi în ceea ce priveşte poluarea au fost derulate programe 
importante. 

A precizat că pentru anul 2012, bugetul este aproximativ egal 
cu cel din anul anterior, iar la nivelul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor nu există restanţe la plăţi pentru lucrările efectuate în 
cursul anului 2011. 

Domnia sa a precizat că sunt prevăzute sume consistente în 
bugetul pe 2012 pentru lucrări de prevenire a inundaţiilor, pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor, precum şi pentru dezvoltarea 
surselor de energie regenerabilă, obiectivul în acest domeniu fiind ca 
energia regenerabilă să prezinte 24% din total la nivelul anului 2020. 
Cele mai multe investiţii în acest domeniu sunt în sectorul energiei 
eoliene, unde s-au investit sume considerabile. 

O problemă importantă o reprezintă şi strategia de securitate a 
mediului, domeniu în care şi legislaţia trebuie modificată, pentru 
înăsprirea pedepselor aplicate pentru încălcarea legii. 

În continuare au luat cuvântul domnul senator Günthner 
Tiberiu, doamna deputat Sulfina Barbu, domnul deputat Kelemen 
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Atilla Bela Ladislau, domnul deputat Bogdan Cantaragiu, domnul 
deputat Culiţă Tărîţă, domnul senator Constantin Sever Cibu, 
domnul deputat Cristian-Ion Burlacu, domnul deputat Ion Tabugan, 
domnul senator Crăciun Avram, domnul deputat Tinel Gheorghe, 
domnul deputat Valeriu Tabără care au formulat întrebări legate de 
programele şi proiectele care se vor derula prin Ministerul Mediului 
şi Pădurilor, şi au formulat aprecieri sau recomandări pentru 
activitatea viitoare.  

Domnul Borbély László a răspuns la întrebările formulate şi i-a 
asigurat pe participanţii la dezbateri că activitatea ministerului 
pentru care a fost desemnat va cunoaşte o creştere calitativă evidentă 
şi a mulţumit pentru încrederea care i-a fost acordată. 

După terminarea dezbaterilor, domnul senator Marius Gerard 
Necula  a supus aprobării validarea candidaturii domnul Borbély 
László la funcţia de ministrul al mediului şi pădurilor.  

Propunerea de validare a candidaturii a fost aprobată în 
unanimitate. S-au înregistrat 42 de voturi pentru propunere. 

În continuare s-a trecut la audierea domnul Stelian Fuia, 
propus pentru funcţia de ministrul al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Stelian Fuia, candidat pentru  funcţia de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale, a arătat că este inginer, 
doctor în ştiinţe agricole şi ştie foarte bine ce are de făcut. A apreciat 
că în acest moment, situaţia Ministerului Agriculturii este una bună 
şi pentru aceasta i-a mulţumit domnului Valeriu Tabără, care a 
condus acest minister până acum. 

A precizat că prioritar pentru domnia sa va fi asigurarea 
securităţii alimentare a populaţiei, atât cantitativ, dar şi în ceea ce 
priveşte preţurile pentru populaţie. 

A arătat că preţurile nu scad pentru că acum se acţionează pe o 
piaţă globală, şi preţurile ţin cont de cotaţiile de pe marile burse ale 
lumii. 
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A precizat că în mandatul său vrea să transforme Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale într-unul al economiei rurale.  

În mediul rural sunt aproximativ 8 milioane de locuitori, mulţi 
dintre ei implicaţi în activităţi agricole.  

Un interes special va fi acordat negocierii noii Politici Agricole 
Comune şi creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene.  

Domnia sa a arătat că am avut un an agricol bun şi va urmări 
ca exporturile româneşti de produse agricole să fie una orientată 
către produsele cu valoare adăugată mare.  

Are în vedere un program pentru construirea de depozite de 
legume şi fructe, în aşa fel încât marile reţele de magazine să crească 
volumul produselor alimentare provenite de pe piaţa internă. 

De asemenea, va acorda o mare atenţie comasării terenurilor 
agricole, pentru ca azi, din cele 1,48 milioane de exploataţii agricole 
care primesc plăţi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, 978.000 de exploataţii sunt pe suprafeţe de sub 10 
hectare.  

La fel, se va preocupa de asigurarea unei bune consultanţe 
agricole, şi în acest sens va accelera procesul de creere a camerelor 
agricole.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul senator Vasile Nedelcu l-a felicitat pe domnul deputat 

Stelian Fuia pentru nominalizarea făcută şi a apreciat activitatea 
domniei sale, precizând că faptul că a trecut prin toate treptele în 
activitatea sa asigură o activitate viitoare foarte bună. 

L-a întrebat pe domnul deputat Stelian Fuia cum crede că va 
sprijini obiectivele României în cadrul PAC, cu referire la 
subvenţionarea fermelor mai mari de 100 de hectare şi la modul în 
care vede PAC după 2013. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a întrebat cum 
va acţiona în domeniul realizării cadastrului agricol şi cum crede că 
se poate acorda un sprijin substanţial pentru zootehnie şi cum va 
asigura un contact mai strâns cu comisarul european pentru 
agricultură, domnul Dacian Cioloş. 
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Domnul deputat Culiţă Tărîţă a ridicat problema irigaţiilor 
pentru perioada anilor 2012-2013 şi a absorbţiei fondurilor 
europene.  

A afirmat că nu s-a făcut mai nimic pentru reabilitarea 
sistemelor de irigaţii şi a cerut asigurarea unor fonduri suficiente 
pentru finanţarea cercetării agricole. 

Domnul deputat Toader Stroian a cerut clarificarea 
problemelor legate de restituirea proprietăţilor.  

Domnul deputat Marian Avram a solicitat mai mult 
pragmatism în publicarea ghidurilor şi clarificarea procedurilor în 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.  

Domnul senator Gheorghe David a cerut clarificări legate de 
comasarea terenurilor. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a afirmat că se bucură că tot 
un preşedinte al comisiei a ajuns ministru şi l-a asigurat de tot 
sprijinul său în activitatea viitoare. A lăsat situaţia financiară 
clarificată, fără datorii. Până în februarie anul curent pot fi achitate 
toate datoriile către fermieri. 

A cerut o transparenţă mai mare a activităţii şi pragmatism în 
realizarea măsurilor cuprinse în PNDR. 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a cerut precizări legate de 
intenţia viitorului ministru de a transforma agricultura într-un 
domeniu economic. 

Domnul deputat Vasile Stefan Beres a cerut clarificări legate 
de preocupările pentru creşterea suprafeţelor cultivate.  

Domnul deputat Mihai Banu a cerut o reorganizare a 
instituţiilor subordonate MADR şi finalizarea reformei Camerelor 
agricole, care va duce la reformarea întregului minister. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a cerut mai multă preocupare 
pentru creşterea sumelor destinate agriculturii. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca domeniul 
agriculturii să nu fie privit în roz şi a subliniat că reforma 
instituţională este necesară. Aplicarea Legii camerelor agricole 
înseamnă o schimbare fundamentală. Agricultura are o mare foame 
de bani. Nu sunt restanţe, dar nu suntem în grafic cu absorbţia. 
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A cerut să nu se mai modifice ghidurile în timpul jocului. De 
asemenea, a cerut constituirea unei echipe care să sprijine activitatea 
noului ministru. 

După finalizarea discuţiilor, domnul deputat Stelian Fuia, 
candidat la funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale a 
răspuns la întrebările formulate. 

Domnia sa a afirmat că în 2011 agricultura a susţinut puternic 
creşterea economică a României şi preocuparea principală va fi în 
direcţia măsurilor care să menţină contribuţia agriculturii la creşterea 
Produsului Intern Brut şi în 2012 şi în anii următori. Prin contribuţia 
sa, agricultura a compensat ieşirea firmei Nokia de pe piaţa 
românească. A precizat că toate instituţiile subordonate Ministerului 
Agriculturii vor fi restructurate, în urma unui proces atent de 
evaluare a activităţii. Va acorda atenţie aparte pregătirii unui nou 
pachet financiar, prin căutarea unor noi posibilităţi încât banii care 
sunt prevăzuţi pentru PNDR să nu fie pierduţi. 

O preocupare aparte se va înregistra în ceea ce priveşte noua 
Politică Agricolă Comună, axată pe siguranţa alimentară a 
cetăţenilor, domeniu în care s-au înregistrat evoluţii notabile, şi în 
calitate de ministru va veghea şi se va implica activ în negocierea 
condiţiilor în interesul României şi al fermierilor români.  

A precizat că militează pentru plata subvenţiilor pe suprafaţă, 
în părţi egale, pentru că, a spus domnia sa, dacă acţionăm pe o piaţă 
comună, atunci şi plăţile să fie egale, iar fermierii români să nu fie 
defavorizaţi. 

Se va acţiona pentru continuarea comasării terenurilor 
agricole, în acest sens existând un proiect legislativ, la care pot fi 
aduse îmbunătăţiri. Cartea funciară este esenţială. O zonare a 
producţiei agricole este necesară. 

Va realiza o atentă analiză a activităţii pe care o desfăşoară 
Agenţia Domeniilor Statului, pentru că azi, de aici nu se mai aduc 
bani la buget, se pierd bani pentru că instituţia pierde procesele pe 
bandă rulantă, ceea ce dovedeşte că, în structura actuală, activitatea 
nu este viabilă. 
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A afirmat că suprafaţa cultivată a crescut anul trecut, datorită 
măsurilor luate de  ministerul agriculturii, dar preocuparea pentru 
creşterea suprafeţei cultivate trebuie menţinută, pentru că boomul 
imobiliar a trecut, iar terenurile cumpărate în scop mobiliar trebuie 
cultivate. 

O prioritate pentru domnia sa va fi domeniul irigaţiilor, pentru 
că, dacă avem un an secetos, vom avea o mare problemă cu 
irigaţiile. Este foarte important ca digurile să fie menţinute în stare 
bună. 

Pentru perioada 2014-2020 noi vrem foarte multe şi ne-am 
alăturat unui grup de ţări care nu doresc plafonarea plăţilor, a afirmat 
domnia sa, precizând şi că, în situaţia actuală financiară,va fi greu 
ca, prin noua PAC, să se aprobe alte condiţii de finanţare. 

În domeniul cercetării ştiinţifice în agricultură trebuie 
îmbunătăţită situaţia, pentru că starea cercetării nu este deloc bună, 
în condiţiile în care există bani pentru cercetare, dar trebuie şi unităţi 
de cercetare care să fie capabile să absoarbă aceşti bani şi să-i 
utilizeze cu eficienţă în derularea programelor de cercetare.  

De altfel, pe baza experienţei şi din alte ţări, trebuie regândite 
structurile unor instituţii cum sunt APIA şi direcţiile agricole 
judeţene, cărora le trebuie retrasate utilitatea şi atribuţiile. 

În finalul şedinţei, domnul deputat Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, preşedintele de şedinţă, a supus aprobării validarea 
candidaturii domnului deputat Stelian Fuia pentru funcţia de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. S-au înregistrat 42 de 
voturi pentru propunere. 

   
   
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
   

Dr. Kelemen Atilla Bella Ladislau   Marian  Avram 
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