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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 8 aprilie 
2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010 (PL.x 69/2010). 

 3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport suplimentar; PL.x. 537/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru    
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x. 
212/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 23/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; Pl.x 
20/2010). 

Lucrările au început la ora 900 şi au fost conduse de domnul deputat 
dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. Au fost prezenţi 26 de deputaţi, 
membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, aflat în delegaţie externă. 
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Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Cârlan -  secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor; 
- doamna Daniela Giurcă – director general, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR, a arătat că 
proiectul de ordonanţă are ca obiect reglementarea ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor agricoli, în sectorul agricol, începând cu anul 
2010, având ca temei legal art.1 pct.I poz.5 din Legea nr.9/2010 privind 
abilitarea Guvernului  de a emite ordonanţe. Domnia sa a semnalat că, 
deşi art.1 pct.I poz.5 din Legea nr.9/2010 privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe se referă doar la producătorii agricoli, titlul şi 
conţinutul proiectului se referă şi la ajutoare de stat pentru sectorul 
forestier, adăugat la sectorul agricol.  

Având în vedere necesitatea respectării întocmai a prevederilor legii 
de abilitare, este necesară reanalizarea şi reformularea proiectului sub 
acest aspect. Din  punct de vedere al dreptului comunitar, proiectul intră 
sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, 
subsumate Politicii europene în domeniul concurenţei, integrate 
segmentului legislativ – Ajutoare de stat şi alte subvenţii.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a apreciat ca necesar 
proiectul de lege, dar a cerut lărgirea ariei de aplicare a acestuia şi la  
fermierii cu efective mai mici de animale.  

Domnul deputat Ştefan Vasile Beres a cerut ca, pornind de la 
specificul activităţii din România, să se găsească o formă prin care să fie 
ajutaţi cât mai mulţi fermieri. 

În timpul dezbaterii s-au formulat amendamente, care se regăsesc în 
raportul întocmit de comisie.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost aprobate 
în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru 
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reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010 a fost aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a prezentat  
proiectul de lege şi a precizat că acesta a fost retrimis la comisie din 
plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar, urmând ca în 
comisie să se clarifice problemele legate de sursele de finanţare pentru 
cumpărarea de terenuri, pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-
economice, pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru întreţinerea 
şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv.  

Dezbaterile s-au axat pe nivelul procentului din valoarea fondului 
anual de mediu care să fie prevăzut în buget pentru utilizarea în lucrări de 
împăduriri. 

Domnul Dan Cârlan, secretar de stat în MMP a cerut să nu se 
stabilească un procent fix, ceea ce ar constitui o constrângere pentru 
Ministerul Mediului.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a apreciat că un procent 
de 10% din fondul de mediu este unul minim, pentru că împădurirea 
terenurilor degradate este extrem de necesară în stoparea eroziunii solului.  

A afirmat că, dacă acest procent nu va avea o valoare 
corespunzătoare, procesul de împădurire va dura sute de ani. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca procentul alocat din 
fondul de mediu să fie de minimum 10% iar dezbaterea să fie amânată 
pentru a lărgi cadrul dezbaterii prin participarea şi a reprezentanţilor 
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva, MADR, cu care să se găsească cele mai bune 
variante de finalizare a proiectului de lege.  

S-a propus amânarea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, respingerea Propunerii 

legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x. 
212/2008). 

 
 
           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără        Vasile MOCANU   
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