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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8, 9 
şi 10 mai  2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea domnului Daniel Constantin, candidat la funcţia de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale şi a doamnei Rovana 
Plumb, candidat la funcţia de ministru al mediului şi pădurilor. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
99/2012). 

  
  



 Lucrările şedinţei din data de 7 mai 2012 au început la ora 1000 
şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Audierea domnului Daniel Constantin, candidat la funcţia de 
ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale şi a doamnei Rovana 
Plumb, candidat la funcţia de ministru al mediului şi pădurilor. 

Şedinţa a fost comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură 
şi dezvoltare rurală a Senatului. 

Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul senator Petre Daea, 

preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală din Senat, care a dat cuvântul domnului Daniel Constantin, 
candidat pentru funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale.  

Domnul Daniel Constantin a afirmat că este deosebit de onorat de 
desemnarea sa pentru a candida la funcţia de ministru al agriculturii şi 
i-a asigurat pe membrii celor două comisii parlamentare că, dacă va fi 
învestit în această funcţie, va asigura o bună colaborare între minister 
şi comisiile parlamentare.  

A menţionat că are pregătirea necesară în domeniul agriculturii, 
precum şi experienţă, căpătată în activitatea pe care a desfăşurat-o până 
acum. 

În continuare, domnia sa a prezentat măsurile pe care le are în 
vedere în perioada imediat următoare învestirii sale ca ministru: 

1. Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin 
măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi 
instituţional necesar comasării şi măsuri care să încurajeze tranzacţiile 
cu terenuri agricole în scopul comasării; 

2. Accesul fermierilor la apa pentru irigaţii prin facilitarea 
cumpărării energiei; 

3. Program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu 
finanţare din fonduri europene; 

4. Eficientizarea gestionării în procesul de evaluare a proiectelor 
şi programelor implementate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor; 

5. Realizarea unui program pe termen mediu şi lung pentru 
sectorul legume-fructe în vederea înfiinţării de centre de colectare cu 
surse de finanţare din PNDR şi prin parteneriate publice private; 
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6. Crearea unui fond de creditare a beneficiarilor de proiecte prin 
PNDR; 

7. Sprijinirea producătorilor din sectorul zootehnic prin plăţi 
pentru bunăstarea animalelor şi prin armonizarea directivelor Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cele ale Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în 
privinţa crotalierii şi identificării; 

8. Combaterea evaziunii fiscale prin susţinerea pe termen mediu 
şi lung a unei cote reduse de TVA, în strânsă colaborarea cu Ministerul 
Finanţelor Publice; 

9. Pregătirea PNDR pentru exerciţiul financiar 2014-2020 şi 
analiza posibilităţii externalizării procesului de evaluare şi colaborare a 
programului;  

10. Reforma instituţională în MADR şi unităţile subordonate, 
inclusiv începerea procesului de unificare a celor două agenţii de plăţi. 

A menţionat că, pentru a obţine rezultate bune în agricultură, este 
nevoie de fonduri consistente şi că, în acest sens, s-a stabilit, în 
discuţiile purtate cu reprezentanţii FMI, că participarea Uniunii 
Europene la derularea finanţărilor în domeniul agriculturii să crească 
de la 85 la sută, la 95 la sută, pentru a ajuta bugetul naţional. 

 Se va urmări crearea unui fond de creditare, care să-i ajute pe 
fermieri în asigurarea fondurilor necesare şi se vor adopta măsuri de 
sprijinire a sectorului zootehnic, unde, în acest moment sunt 
aproximativ 400.000 de crescători de animale care vor putea pierde 
sprijinul din cauza măsurilor legislative.  

Se va studia posibilitatea reducerii rapide a evaziunii fiscale în 
domeniul agriculturii şi industriei alimentare, acordându-se o atenţie  
aparte morăritului şi panificaţiei.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi: Marian 
Avram, Valeriu Tabără, Stelian Fuia, Gheorghe Antochi, Pavel Horj, 
Ion Dumitru, Ioan Munteanu, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Culiţă 
Tărâţă, Marian Ghiveciu, Sorin Ioan Roman, Mihai Banu, Beres Vasile 
Ştefan, Corneliu Olar, Tinel Gheorghe, Vasile Mocanu, Ion Tabugan, 
Adrian Rădulescu, care au formulat întrebări şi au făcut propuneri 
pentru îmbunătăţirea activităţii MADR, în ansamblul său.  

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de 
aprobare a candidaturii domnului Daniel Constantin pentru funcţia de 
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ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 
abţineri. 

Începând cu ora 1200, lucrările în şedinţă au continuat, cu 
următoarea ordinea de zi: 

1. Audierea doamnei Rovana Plumb, candidat pentru funcţia de 
ministru al mediului şi pădurilor. 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Marius Necula, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului din Senat. 

Doamna Rovana Plumb a prezentat măsurile pe care le va 
implementa în calitate de ministru al mediului şi a atras atenţia că 
gradul de absorbţie a fondurilor europene este forate mic, de doar 
3,38%, la sfârşitul lunii martie 2012, fapt care impune o atenţie 
specială măsurilor de accesare a resurselor financiare puse la dispoziţie 
de Uniunea Europeană. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea candidaturii 
doamnei Rovana Plumb pentru funcţia de ministru al mediului şi 
pădurilor. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 40 de 
voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 mai 2012, 
începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
99/2012). 
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Au fost prezenţi 28 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Băltăţeanu – consilier, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
 - domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 

preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 
541/2011). 

Domnul deputat Adrian Rădulescu a prezentat modificările 
prevăzute în proiectul de lege şi a menţionat că în ultima perioadă a 
avut consultări cu reprezentanţi ai asociaţiilor de producători. 

Au urmat dezbateri.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 mai 2012, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 541/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
99/2012). 

Au fost prezenţi 28 deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Vasile Băltăţeanu – consilier, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
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 - domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 
preşedintele  comisiei. 

Au continuat lucrările asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 
541/2011). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei şi 
solicitarea unui nou punct de vedere din partea Guvernului. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 mai 2012, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 
şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic; PL.x 40/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz; PL.x 
99/2012). 

Au fost prezenţi 28 deputaţi, membri ai comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Rădulescu, 

preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind 
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate 
în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” – 
(PL.x 40/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că proiectul de lege este în 
dezbaterea comună cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  – 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate 
în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor  – Administraţia Naţională „Apele Române” în 
vederea modernizării, restructurării locurilor de debarcare şi construirii 
de mici adăposturi pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că promovarea acestui 

proiect  de lege este destul de presantă, pentru că au apărut întârzieri, 
aşa cum au apărut restanţe şi la Programul de pescuit. Sunt în joc 
aproximativ 330 de milioane de euro care trebuie accesaţi, dar  trebuie 
rezolvate chestiunile legate de amplasamentele locurilor de debarcare 
necesare desfăşurării activităţii de pescuit şi altor activităţi cu caracter 
pescăresc.  

De asemenea, domnia sa a atras atenţia în legătură cu problemele 
care se menţin în legătură cu crotalierea dublă, pentru că sunt 
aproximativ 4 milioane de animale care nu pot fi crotaliate într-un timp 
aşa de scurt.  

A atras atenţia şi în legătură cu problemele legate de subvenţiile 
derulate prin ANIF. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei şi 
solicitarea unui nou punct de vedere din partea Guvernului. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 
99/2012). 

S-a supus aprobării propunerea de avizare favorabilă. Propunerea 
a fost votată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian Rădulescu     Vasile Mocanu  
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