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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 mai 2006 

  
 Lucrările în şedinţă ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor s-au desfăşurat 
în zilele de 9, 10  şi 11 mai 2006, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru 
raport suplimentar, PL.X 122/ 2006;  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole  – sesizare în fond, PL.X 334/ 2006; 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) şi (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului – sesizare în fond, Pl.x 336/2006; 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
sesizare în fond, raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 
2006. 

Şedinţa din data de 09.05.2006 a început la orele 1400 şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
sesizare în fond, raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 
2006. 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, aflaţi în delegaţie 
externă. 

George
Original



Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Popescu – director, Ministerul Agriculturii,                     

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul  Constantin  Sin – director, Ministerul Agriculturii,                    

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
- domnul  Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- domnul Dan Sachelărescu – director, Garda Naţională de Mediu  
- doamna Angela Filipaş – director general, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna  Monica Rădulescu – director, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Elena Dumitru – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor;  
 - doamna Adriana Ivănuş – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Florina Ciubuc – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Gabriela Vintilă – consilier al ministrului, Ministerul 

Mediului şi Gospodăririi Apelor;  
- domnul Iurie Maxim – consilier superior, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor. 
Preşedintele de şedinţă, domnul deputat dr. Valeriu Tabără, a precizat 

că în şedinţele anterioare s-au purtat dezbateri generale pe marginea acestui 
proiect legislativ. Doreşte să facă însă anumite clarificări, pentru că în 
mijloacele de comunicare în masă s-au făcut unele afirmaţii fără acoperire 
ştiinţifică. Un astfel de aspect care trebuie lămurit este prevederea de la art.54, 
în care se prevede că „orice activitate de cultivare sau testare a plantelor 
superioare modificate genetic în ariile naturale protejate, legal constituite, 
precum şi la o distanţă mai mică de 15 km faţă de limita acestora, este strict 
interzisă”. Stabilirea acestei limite nu are un fundament ştiinţific. Vrem o 
justificare de ce 15 km şi de ce nu alte distanţe ? Se folosesc termenii pentru a 
speria. Multe dintre decizii au fost luate la presiunea organizaţiilor ecologiste. 
Se fac alte jocuri decât cele normale. Legea trebuie să fie funcţională. În timp 
ce  se duce o campanie susţinută împotriva organismelor modificate genetic,  
s-au importat cantităţi apreciabile de soia modificată genetic din Brazilia sau 
alte zone. Data de 1 ianuarie 2007 înseamnă acceptarea în totalitate a 
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legislaţiei europene. Trebuie să avem un mediu propice vieţii. Sunt reguli pe 
care să le avem în vedere în raport cu comunităţile. Cine a formulat aşa art.54 
să poarte răspunderea. Militez pentru  un mediu curat, nu pentru un mediu 
subordonat afacerilor. Legea trebuie reanalizată de la A la Z.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – Articolul 54 este articolul care a 
devenit subiectul de discuţii între cei care au în spate grupuri de afaceri. Ce se 
urmăreşte ? Finalitatea cercetării este creşterea producţiei în urma activităţii 
ştiinţifice de cercetare genetică. În lume se cultivă peste 50 milioane de 
hectare cu plante modificate genetic. Nimeni nu are argumente pentru 
eliminarea plantelor modificate genetic. Dacă în comisie se vor interzice 
organismele modificate genetic înseamnă că nu s-a înţeles rostul cercetării în 
agricultura modernă. 

Sunt multe aspecte care trebuie lămurite în proiectul de lege, inclusiv în 
partea finală a acestuia, unde unii termeni nu sunt bine clarificaţi, iar măsurile 
propuse nu ţin cont de condiţiile concrete de la noi din ţară. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10.05.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
sesizare în fond, raport comun cu Comisia pentru administraţie, PL.X 217/ 
2006; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea 
riscului de către fondurile de garantare – sesizare în fond, retrimitere pentru 
raport suplimentar, PL.X 122/ 2006;  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole  – sesizare în fond, PL.X 334/ 2006. 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, aflaţi în delegaţie 
externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Constantin Popescu – director, Ministerul Agriculturii,                    

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul  Constantin  Sin – director, Ministerul Agriculturii,                     

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;   
- domnul  Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
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- domnul Dan Sachelărescu – director, Garda Naţională de Mediu  
- doamna Angela Filipaş – director general, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna  Monica Rădulescu – director, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Elena Dumitru – director, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor;  
 - doamna Adriana Ivănuş – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Florina Ciubuc – consilier, Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor;  
- doamna Gabriela Vintilă – consilier al ministrului, Ministerul 

Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al comisiei.  
Au continuat dezbaterile pe articole.  
Au fost votate, în unanimitate, articolele 1 şi 2 (până la punctul 12). 
Dezbaterile la acest proiect de lege au fost întrerupte, în urma 

propunerilor formulate de domnul deputat dr. Atilla Kelemen şi de domnul 
deputat dr. Valeriu Tabără. 

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a cerut reprezentanţilor Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor ca la dezbaterea din şedinţa viitoare să fie 
prezentă şi doamna Sulfina Barbu, ministrul mediului, pentru că în proiectul 
de lege aflat în dezbaterea sunt multe chestiuni de clarificat. De asemenea, 
sunt termeni copiaţi din legislaţia europeană care nu au corespondent în 
legislaţia românească, ceea ce conduce, uneori, la elaborarea unor acte 
neclare. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – Nu este de acord cu maniera în care 
se desfăşoară unele dezbateri în comise şi afirmă că nu se ţine cont de poziţia 
parlamentarilor în raport cu unele decizii ale Guvernului. 

În aceste condiţii, atribuţiile parlamentarilor nu se pot exercita, şi se lasă 
impresia că Parlamentul a ajuns o remorcă a ministerelor.   

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – În acest moment, noi culegem 
consecinţele unor negocieri încheiate. Negocierile s-au făcut cu greşeli 
enorme. Să avem răbdarea necesară pentru a face o lege bună. 

Se pot discuta multe probleme în legătură cu modul în care să acţionăm. 
Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – În comisie se urmăreşte 

argumentarea pertinentă a tuturor soluţiilor adoptate. Consideră că trebuie să 
avem această dezbatere debarasată de elemente politicianiste, bazată pe 
competenţă şi pe profesionalism. În calitate de observator la Parlamentul 
European a luat de fiecare dată poziţie fermă în favoarea agriculturii româneşti 
şi a ridicat probleme pertinente în apărarea agriculturii şi a mediului din 
România. 
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Prin activitatea desfăşurată la Parlamentul European a reuşit să schimbe 
percepţia celor de acolo în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. În 
legătură cu modul în care s-au negociat unele capitole, nu este de acord cu o 
seamă de afirmaţii potrivit cărora negocierea nu a ţinut cont de situaţia din 
România şi exemplifică problema cotelor de lapte, care au fost bine negociate, 
urmând ca şi domeniul procesării să ţină pasul cu ceea ce s-a stabilit în urma 
negocierilor.   

Propunerea de amânare a dezbaterilor la proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (PL.X 217/ 2006) a fost aprobată în unanimitate. 

În continuarea şedinţei s-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole  –  PL.X 334/ 2006. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive, precizând că prin proiect se propune reducerea 
dimensiunilor minime pentru exploataţiile agricole din sectorul vegetal pentru 
cereale, plante tehnice şi medicinale de la 110 ha la 50 ha, în zona de câmpie 
şi, respectiv, de la 50 ha la 20 ha în zona de deal, precum şi abrogarea 
Captiolul V „Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole”, cuprinzând 
articolele 15-21. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a informat membrii comisiei că Guvernul nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

 Domnul deputat Marian Hoinaru – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole a avut scopul de a comasa terenurile 
şi trebuia să adaptăm legislaţia în acest sens. Această ordonanţă a devenit total 
inactivă, dar cu rolul de a demonstra că avem şi noi legislaţie compatibilă. Noi 
nu aducem amendamente la ceva inactiv. 

Domnul deputat Nicolae Popa – Declară că susţine iniţiativa legislativă. 
În ce priveşte modalitatea de subvenţionare, propune o soluţie care să îmbine 
atât subvenţionarea  pe suprafaţă, cât şi pe producţie. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – Propunerile formulate în acest 
proiect trebuie reţinute şi utilizate ca amendamente în cazul în care Guvernul 
va veni cu un proiect legislativ pe această problematică. 

Domnul deputat Liviu Timar  – Sistemul de plăţi nu are nimic de 
pierdut prin adoptarea acestei iniţiative. Trebuie să stabilim care este criteriul 
de bază ?  Cum acordăm subvenţiile ? 

Domnul deputat Vasile Mocanu – Este cazul să deschidem o discuţie 
asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001. Trebuie să stabilim 
dimensiunile corecte pentru o fermă, ţinând cont de realităţile acestei perioade 
şi să venim cu subvenţiile pe suprafeţele viabile. Lucrurile trebuie clarificate şi 
alese modalităţile concrete. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
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Toate articolele au fost adoptate cu majoritate  de voturi. S-au 
înregistrat 11 voturi împotrivă şi 0 abţineri. În ansamblu, propunerea  
legislativă a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 12 voturi pentru, 11 
voturi împotrivă şi 0 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor 
SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare –  PL.X 122/ 
2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a cerut adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată. 

Preşedintele de şedinţă, domnul dr. Valeriu Tabără a supus votului  
propunerea de adoptare în forma prezentată a proiectului de lege. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 11.05.2006, începând cu 
orele 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

-  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) şi (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului – sesizare în fond, Pl.x 336/2006. 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, membri ai comisiei. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi  Ionel Palăr şi Liviu Miroşanu, aflaţi în delegaţie 
externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei. Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat Adrian Semcu, din partea iniţiatorilor a prezentat 
expunerea de motive la proiectul de lege şi a cerut amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă viitoare. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

 
 
         VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  

Dr. Valeriu TABĂRĂ    Ioan MUNTEANU 
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