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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 8 şi 9 mai 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 9 
mai  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport înlocuitor; PL.x 
541/2010/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 584/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 8 mai 2013 au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 176/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea 
formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (raport înlocuitor; PL.x 
541/2010/2011). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
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Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Silvia Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Vasilica Dinu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Marilena Stancu – consilier superior, Ministerul 

Finanţelor Publice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (PL.x 176/2009). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a cerut ca analiza să fie amânată 
pentru săptămâna viitoare, pentru ca ministerele care au atribuţiuni în 
aplicarea prevederilor cuprinse în actul normativ să se pună de acord în 
legătură cu forma finală a articolelor. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL.x 
541/2010/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a cerut ca să se facă dreptate tuturor, 
pentru că unii agricultori au primit subvenţiile, iar alţii nu şi nu este 
corect să-i trimitem pe aceştia din urmă în instanţă pentru a-şi câştiga 
nişte drepturi care li se cuvin. 
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Domnul Daniel Velicu, consilier superior în MADR, a afirmat că 
lipsa banilor a fost cea care a dus la imposibilitatea ca mulţi cultivatori 
să nu-şi poată primi drepturile.  

Domnul deputat Petre Daea a afirmat că poziţia domnului deputat 
Ioan Munteanu este justificată şi că ne aflăm într-o situaţie în care 
trebuie să decidem pentru trecut, situaţie care este imposibilă. Să vedem 
dacă ministerul s-a gândit la altă procedură. Dacă o aprobăm, legea va 
fi lovită de nulitate. Este vorba despre o cerere de reexaminare. Doar 
moral putem să dăm dreptate cuiva. Nu are rost să aprobăm acte care 
sunt lovite de nulitate.  

Domnul deputat Marian Avram  - acest ajutor este considerat 
ajutor de stat. Chiar dacă avem posibilitatea de a legifera, există, totuşi, 
unele îngrădiri. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că are un sentiment de 
frustare. Într-un caz în care nu poţi să subvenţionezi vine a 3-a putere în 
stat şi dă altă soluţie. În acest sens, relaţia parlamentarului cu fermierii 
este, într-un fel, subminată, pentru că cel care are misiunea de a legifera 
este pus în imposibilitatea de a o face.  

Domnul deputat Nini Săpunaru a propus aprobarea cererii de 
reexaminare şi respingerea Legii privind acordarea formelor de ajutoare 
restante în sectorul vegetal. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-
au înregistrat 27 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 mai 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 584/2011). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Silvia Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  

- doamna Vasilica Dinu – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PLx 584/2011). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat proiectul de lege şi a 
precizată că Guvernul nu susţine adoptarea sa pentru că propunerea 
legislativă nu defineşte mecanismul concret prin care se suportă aceste 
cheltuieli din  bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
formularea fiind vagă şi neclară. 

Potrivit Liniilor directoare ale UE privind ajutoarele de stat în 
sectorul agricol şi forestier 2007-2013, ca principiu general, statele 
membre pot acorda ajutoare de stat în forma unui ajutor pentru 
comasarea terenurilor, care urmăreşte să încurajeze dezvoltarea 
sectorului în ansamblu şi să îmbunătăţească infrastructura în 
agricultură. Acest ajutor era prevăzut şi anterior, în conformitate cu 
vechile orientări comunitare, scopul său fiind cel de a finanţa schimbul 
de parcele de teren agricol şi de a facilita înfiinţarea de exploataţii 
viabile din punct de vedere economic.     

Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că motivul real că nu 
sunt bani nu este adevărat, ci doar un pretext de a fi respinse pe bandă 
rulantă proiectele legislative. Ar trebui ca actualii guvernanţi să 
găsească bani şi să susţină măsurile propuse.  

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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