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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 24, 25 şi 
26 mai 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Situaţia creată de aplicarea tarifelor pe tipuri de activităţi 
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 203/2011. 

2. Situaţia privind stadiul acordării subvenţiilor producătorilor 
agricoli.  

3. Situaţia prezenţei secretarilor de stat la şedinţele Comisiei şi 
plenului Camerei Deputaţilor.  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
349/2011). 

5. 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 
72/2011). 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

Lucrările şedinţei din ziua de 24 mai 2011, au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Situaţia creată de aplicarea tarifelor pe tipuri de activităţi 
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 203/2011. 

2. Situaţia privind stadiul acordării subvenţiilor producătorilor 
agricoli.  

3. Situaţia prezenţei secretarilor de stat la şedinţele Comisiei şi 
plenului Camerei Deputaţilor.  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valeriu Tabără – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale;  
-  domnul Tanczos Barna - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedintele comisiei.  
Domnul deputat Valeriu Tabără, ministrul agriculturii, a prezentat o 

informare în legătură cu situaţiile cerute de membrii Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice şi a 
susţinut că, în ceea ce priveşte plăţile care se derulează prin Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la această dată sunt 
1.041.737 fermieri care au primit banii pentru subvenţii, iar aproximativ 
40.000 de fermieri sunt  în pregătire pentru autorizare, încât la nivelul 
lunii iunie plăţile către fermieri să fie efectuate integral. A menţionat că 
15.000 de fermieri sunt sub limita de plată sau cu decizie negativă. 
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Domnia sa a făcut referire şi la asigurarea surselor de finanţare, la 
plăţile care se fac pentru asigurarea bunăstării animalelor şi păsărilor, 
precum şi la aspecte legate de situaţia sistemelor de îmbunătăţiri funciare 
şi programele pe care MADR le va derula în perioada următoare pentru 
eficientizarea acestora şi pentru a se asigura surse şi modalităţi de 
subvenţionare în perioada următoare.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Stelian Fuia a cerut să se acorde o atenţie aparte 

problemelor legate de restructurarea ANIF şi a cerut o reevaluare a 
măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, care ar putea 
crea greutăţi în activitatea fermierilor.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a cerut unele 
lămuriri în legătură cu valoarea subvenţiilor şi a cerut alocarea acestora, 
în domeniul zootehnic, diferenţiat, în funcţie de valoarea biologică a 
efectivelor subvenţionate.  

 Domnul deputat Marian Avram a cerut date legate de negocierile 
cu Comisia Europeană pentru asigurarea subvenţiilor la animale şi a atras 
atenţia în legătură cu modul în care trebuie să se deruleze activităţile de 
identificare a animalelor. Domnia sa a criticat modul în care este 
organizat sectorul care răspunde de îmbunătăţiri funciare, care complică 
lucrurile şi a atras atenţia că modul în care se prevede a se aplica măsurile 
din Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 nu ţine cont de ceea ce se 
întâmplă în realitate, fapt care reclamă o reanalizare şi elaborarea unor 
alte reguli.  

A cerut o mai mare responsabilizare a celor care trebuie să 
reprezinte MADR atât în şedinţele din plenul Camerei Deputaţilor, cât şi 
în cadrul şedinţelor Comisiei de agricultură, unde trebuie avut în vedere 
şi nivelul de reprezentare.  

De asemenea, a cerut să se acorde o mai mare atenţie legăturii 
dintre conducerea MADR şi membrii comisiei de agricultură, pentru că, 
după părerea domniei sale, fiecare membru al comisiei are o experienţă şi 
competenţe în domenii agricole de interes, iar acestea ar trebui folosite 
pentru fundamentarea şi elaborarea unor politici agricole în măsură să 
răspundă cerinţelor actuale ale evoluţiilor din mediul agricol. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a evidenţiat eforturile care s-au 
făcut pentru rezolvarea multor probleme analizate, dar a arătat că există şi 
un grad de nemulţumire în ceea ce priveşte nivelul subvenţiilor acordate. 
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Domnul deputat Ioan Munteanu a precizat că disfuncţionalităţile în 
relaţia cu conducerea MADR au fost nesemnificative, nu au fost de 
durată şi nici nu trebuie să dea prilejul la plata unor poliţe  de natură 
politică.  

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a adresat o invitaţie tuturor celor 
prezenţi pentru a participa la un simpozion organizat în data de 8 iunie 
2011, în Insula Mare a  Brăilei, care va marca împlinirea a 10 ani de 
activitate. 

Domnul deputat Mihai Banu a cerut clarificări legate de condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de sprijin financiar pentru 
asigurarea bunăstării animalelor şi în legătură cu modalităţile de accesare 
a fondurilor.  

Domnul deputat Corneliu Olar a arătat că ghidurile elaborate pentru 
unele măsuri sunt făcute cu destinaţie, şi nu este de acord cu modul în 
care se fac echivalările. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus ca la fiecare 6 luni să se 
facă o analiză a modului în care se îndeplinesc măsurile stabilite şi a 
cerut lămuriri legate de sprijinul financiar acordat pe suprafaţă.  

Domnul deputat Marian Ghiveciu a afirmat că problemele din 
agricultură vor dispărea atunci când cei implicaţi în acest domeniu vor fi 
sinceri şi vor lua măsurile pe care realitatea le impune. A cerut ca toate 
datele care au fost prezentate în şedinţă să fie prezentate şi în scris. A 
criticat modul în care se acordă banii pentru sprijinul financiar şi a 
susţinut că plăţile se fac pe criterii politice.  

În continuarea dezbaterilor, domnul deputat Valeriu Tabără, 
ministrul agriculturii, a prezentat răspunsurile la întrebările formulate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 mai 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
349/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
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administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei.A absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia, aflat în 
delegaţie externă.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Tanczos Barna -  secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Ianculescu – secretar general, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen 

Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, 
judeţul Braşov (Pl.x 349/2011). 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a hotărât reluarea 
analizei într-o şedinţă viitoare, pentru clarificarea unor probleme legate 
de terenurile aflate în extravilanul municipiului Braşov şi propuse pentru 
transfer.  

Lucrările în şedinţă au continuat în data de 26 mai 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. 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 
72/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 
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3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Stelian Fuia, aflat în 
delegaţie externă.   

Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna,  secretar de stat în  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). Au continuat 
dezbaterile generale.  

 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,    
Dr. Kelemen Atilla Bela Ladislau  Vasile MOCANU   
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