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Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 12.09.2012
Nr.24/277

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2012
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 şi 6
septembrie 2012, având următoarea ordine de zi:
1. Analiza măsurilor pentru eliminarea efectelor secetei, asigurarea
funcţionării sistemelor de irigaţii pentru campania agricolă din această
toamnă, şi a situaţiei subvenţiilor şi a absorbţiei fondurilor pentru
agricultură.
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea şi
comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie
şi a produselor făinoase (raport; PL.x 621/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea,
conservarea şi protejarea solului (raport suplimentar comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 72/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (raport suplimentar; PL.x 763/2010).
5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x 542/2011).
6. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport suplimentar; PL.x
541/2010-2012).
Lucrările şedinţei din data de 4 septembrie 2012 au început la ora
00
14 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:

1. Analiza măsurilor pentru eliminarea efectelor secetei, asigurarea
funcţionării sistemelor de irigaţii pentru campania agricolă din această
toamnă, şi a situaţiei subvenţiilor şi a absorbţiei fondurilor pentru
agricultură.
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea şi
comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie
şi a produselor făinoase (raport; PL.x 621/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea,
conservarea şi protejarea solului (raport suplimentar comun cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
PL.x 72/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (raport suplimentar; PL.x 763/2010).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat;
- domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Iulian Maloş – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Doru Dudaş – director general, Ministerul Finanţelor
Publice;
- domnul Cătălin Ionuţ Nica – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Irina Avram – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la Analiza măsurilor pentru eliminarea efectelor secetei,
asigurarea funcţionării sistemelor de irigaţii pentru campania agricolă din
această toamnă şi a situaţiei subvenţiilor şi a absorbţiei fondurilor pentru
agricultură.
Domnul deputat Adrian Rădulescu a atras atenţia că măsurile pe care
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vrea să le aplice în perioada
următoare pentru a diminua efectele secetei pun în pericol toată
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agricultura, pentru că nu sunt bine gândite, este nevoie de un teanc de
hârtii care trebuie întocmite de către fermieri şi a cerut ca membrii
comisiei să facă ceea ce trebuie pentru ca aceste plăţi să se facă prin
intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca domnul Gheorghe Albu,
secretar de stat în MADR, să facă o prezentare a măsurilor pe care
ministerul vrea să le aplice în acest domeniu.
Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în MADR, a făcut o
prezentare amplă a măsurilor pe care ministerul urmează să le ia şi a
precizat că sprijinul financiar se va acorda într-o singură tranşă, începând
din noiembrie 2012 şi că beneficiarii vor fi fermierii, persoane fizice,
producătorii agricoli, persoane fizice autorizate şi persoane juridice.
Domnia sa a prezentat în detaliu Hotărârea Guvernului nr. 897/2012
privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012,
asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul
vegetal.
Ajutorul de minimis se va acorda atât fermierilor înregistraţi la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cât şi celor care nu sunt
în evidenţele acestei agenţii.
Se prevede ca plăţile să fie efectuate prin intermediul direcţiilor
agricole judeţene.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a apreciat că efectele
secetei sunt foarte puternice în majoritatea zonelor ţării şi că pierderile
sunt chiar mai mari decât cele produse de epizootii.
A afirmat că procedurile pentru efectuarea plăţilor sunt destul de
complicate şi acest fapt va determina mulţi potenţiali beneficiari să
renunţe la întocmirea documentaţiei şi la abandonarea întregului proces.
Oamenii au început să-şi vândă animalele din cauza condiţiilor grele de
asigurare a furajelor. Responsabilitatea Guvernului este să simplifice
modalităţile de acordare a ajutoarelor, nu să complice acest procedeu.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut precizări în legătură cu
suma totală acordată pentru acest sprijin şi dacă printre beneficiari
figurează şi cei neînregistraţi la APIA. A afirmat că actul normativ prin
care s-au alocat aceste ajutoare trebuie rediscutat, pentru că în actuala
formă va genera disfuncţii şi haos şi are un pronunţat caracter populist. A
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cerut să fie analizate cu obiectivitate toate măsurile şi să fie eliminate
aspectele de ordin electoral din toate măsurile de ajutorare a sectorului
agricol.
Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că orice sumă de bani este
binevenită în acest context generat de seceta prelungită şi a cerut lămuriri
legate de efectuarea plăţilor prin direcţiile agricole judeţene, exprimânduşi nemulţumirea că acestea nu se fac prin APIA, care are deja
infrastructura şi experienţa necesare. A afirmat că şi marii cultivatori ar fi
trebuit să primească ajutor, pentru că toţi suportă efectele secetei severe.
Domnul deputat Stelian Fuia a subliniat că în acest caz, birocraţia
este foarte mare şi a cerut încadrarea în schema de minimis, care prevede
o sumă în care se pot încadra aceste ajutoare şi a cerut explicaţii în
legătură cu raţionamentul pentru care s-au făcut aceste modificări.
Domnul deputat Valeriu Tabără a afirmat că, nu se pune în discuţie
nivelul sprijinului, ci procedura prin care acesta este acordat. A cerut
lămuriri în legătură cu modalităţile de decontare, cu limitele plăţilor şi a
apreciat că sprijinul este deja întârziat.
Domnia sa a apreciat că mulţi vor renunţa la bani din cauza
costurilor mari pentru întocmirea documentaţiei.
A cerut ca plăţile să fie diferenţiate pe zone, pentru că şi efectele
secetei sunt determinate de condiţiile diferite meteorologic, şi acestea
trebuie analizate cu specialiştii în domeniu.
A apreciat că o analiză aparte trebuie făcută pentru loturile
semincere şi, de asemenea, să se facă un demers la Comisia Europeană, în
vederea acordării unor fonduri speciale în acest caz.
Domnul deputat Mihai Banu a apreciat că acordarea acestui sprijin
este una pur politică, şi nu face altceva decât să-i trimită pe fermieri la
plimbare.
Dezbaterea este mai mult politică, ar fi trebuit stabilite anumite
priorităţi, alese 300.000 de ferme, de exemplu, pe care să le menţinem în
viaţă şi nu luate măsuri cu iz populist. Măsura trebuie mai mult să aibă
aspect economic, nu politic, legat de viitoarele alegeri.
Domnul deputat Vasile Mocanu a cerut mai mult echilibru în
dezbateri, pentru că acuzele formulate pot crea piedici în buna desfăşurare
a activităţii de sprijinire a fermierilor, care au nevoie de orice formă de
ajutor.
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Domnul deputat Marian Ghiveciu a apreciat ca binevenite măsurile
de sprijin a fermierilor, pentru că toţi sunt afectaţi de efectele secetei şi
soluţiile propuse au darul de a sprijini activitatea din agricultură.
Domnul deputat Marian Ghiveciu a reamintit că în comisie nu se
face politică şi că este necesar ca, pe baza analizelor, să fie stabilite cele
mai potrivite măsuri.
A apreciat că sumele de sprijinire a agricultorilor să fie diferenţiate,
să vizeze toate domeniile agriculturii şi că ar trebui să se ţină cont de
greşelile care s-au făcut în ultimii 20 de ani.
Domnul Gheorghe Albu a afirmat că toate ideile enunţate în şedinţă
au fost reţinute şi ele vor fi prezentate conducerii MADR, iar săptămâna
viitoare Comisiile de agricultură din Camera Deputaţilor şi Senat se vor
întâlni în şedinţă comună pentru o analiză la care va participa şi domnul
ministru Daniel Constantin.
În continuarea analizei au fost puse în dezbatere unele aspecte legate
de fiscalitatea din sectorul agricol. S-au evidenţiat aspectele legate de
plata în natură,taxarea inversă, arendarea terenurilor agricole şi s-a hotărât
înfiinţarea unei comisii care să analizeze toate aceste aspecte şi să se
propună acte normative care să contribuie la normalizarea şi actualizarea
procedurilor privind calcularea şi efectuarea plăţilor în domeniul
agriculturii.
În continuare s-a trecut la analiza şi dezbaterea actelor normative
aflate pe ordinea de zi a comisiei.
Membrii comisiei au hotărât ca analiza asupra Propunerii legislative
privind producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (PL.x 621/2011) şi
Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului
(PL.x 72/2011) să fie amânată pentru şedinţa de săptămâna viitoare.
S-a trecut la analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (PL.x 763/2010).
Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a precizat că acesta are ca obiect de reglementare
instituirea unor reguli privind etichetarea produselor, în scopul asigurării
informării consumatorului asupra existenţei glutenului în respectivele
produse.
Raportul a fost retrimis din plen pentru raport suplimentar.
Au urmat dezbateri.
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Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului,
în forma în care a fost prezentat.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 septembrie 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PL.x 542/2011).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (PL.x
542/2011).
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, în calitate de
iniţiator, a prezentat expunerea de motive şi a precizat că iniţiativa
legislativă prevede acordarea de stimulente pentru culturile de plante
energetice. Formele de sprijin prevăzute sunt condiţionate de menţinerea
profilului culturii timp de 5 ani, precum şi de contracte încheiate cu
parteneri comerciali agreaţi pentru valorificarea materialului lemnos cu
destinaţie energetică. Avantajele recunoscute ale plantelor energetice din
material lemnos sunt „cu titlu exemplificator, faptul că nu concurează
produsele agricole şi faptul că asigură atât beneficii legate de protecţia
mediului (emisie de oxigen, absorbţie de dioxid de carbon, protejare
împotriva unor fenomene de eroziune etc.), cât şi de creşterea gradului de
ocupare a populaţiei din zonele rurale”.
Domnul deputat Valeriu Tabără a subliniat că proiectul de lege este
binevenit, dar că unii termenii trebuie clarificaţi. A propus ca plantaţiile de
salcie, plop energetic să fie aduse în sistemul de culturi.
Domnul deputat Stelian Fuia a arătat că nu există susţinere pentru
acest sector, iar unele aspecte trebuie clarificate urgent, pentru că la
nivelul anului 2020, ponderea sectorului trebuie să ajungă la 10%.
S-a propus aprobarea Proiectului de Lege privind acordarea de
stimulente pentru culturile de plante energetice. Propunerea de aprobare a
fost votată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 septembrie 2012,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
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1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport suplimentar; PL.x
541/2010-2012).
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitat a participat domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Rădulescu, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată
de Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind acordarea
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL.x 541/2010-2012).
Domnul deputat Adrian Rădulescu a prezentat proiectul de lege şi a
precizat că aceasta a fost retrimisă pentru raport suplimentar.
În şedinţa din 25 aprilie 2012 membrii comisiei au hotărât, în
unanimitate, să menţină raportul în forma prezentată anterior.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Valeriu Tabără a susţinut că problema nu se poate
rezolva prin lege şi a arătat că beneficiarii sprijinului, care nu au primit
sumele, se pot adresa instanţelor de judecată, care să le facă dreptate.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a declarat că este împotriva
aprobării raportului propus de comisie.
S-a supus la vot menţinerea raportului. Propunerea a fost votată cu
majoritate. S-au înregistrat 24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
PREŞEDINTE,
Adrian Rădulescu

SECRETAR,
Vasile Mocanu
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