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PROCES VERBAL 

al lucrărilor  Comisiei din ziua de 29 ianuarie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 29 
ianuarie, având următoarea ordine de zi: 

 
Audierea domnului  Petre Daea candidat propus pentru funcția 

de ministru – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (aviz 
comun cu: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală  a Senatului ). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Ioan Munteanu, Adrian Claudiu Prisnel și 
Ionuț Simionca au fost absenți. 
        În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din 
Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului şi Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor au audiat, în ședință comună, pe 
domnul  ministru Petre Daea propus pentru un nou portofoliu la 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
  Lucrările sedinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, 
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silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice care i-a dat 
cuvântul domnului ministru Petre Daea pentru a prezenta Programul 
de Guvernare 2018-2020, Capitolul Politici Agricole și de Dezvoltare 
Rurală. 
 
  Domnul ministru  Petre Daea a anunțat că acordarea la timp a 
subvențiilor pentru fermieri este și în anul 2018 o prioritate pentru 
domnia sa. 
  Creșterea absorbției fondurilor europene va continua și în anul 
2018, cofinanțarea și garantarea fiind asigurate prin Fondul de 
Garantare a Creditului Rural (FGCR) precum și prin Fondul Național 
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii 
(FNGCIMM). 
  Investițiile  asupra infrastructurii principale de irigații prin 
Programul Național de Reabilitare a Infrasructurii Principale de 
Irigații din România sunt de asemenea, cuprinse în Programul de 
Guvernare urmând să fie reabilitate  în cursul anului 2018, 37 de 
amenajări care deservesc o suprafață de 490 mii hectare. 
 Sistemului Național Antigrindină se va extinde  cu 125 de 
puncte de lansare în cursul anului 2018. 
 Încurajarea activităților din zona montană prin elaborarea de 
politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei 
montane, cu incidență asupra celor 28 de județe din acest areal, 
finanțarea realizându-se prin Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA) și  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR). 
În urma audierii, Comisiile  au avizat favorabil, cu majoritate de 
voturi( s-au înregistrat 21 de voturi pentru și 10 abțineri), candidatura 
domnului Petre Daea la funcţia de ministru al agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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