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SINTEZA
lucrările Comisiei din zilele de 20, 21, 22 şi 23 mai 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
20, 21, 22 şi 23 mai 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 329/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (aviz; PLx
92/2013).
3. Analiza situaţiei privind sistemele de irigaţii şi
posibilităţile de irigat pentru 2013.
4. Stadiul absorbţiei fondurilor europene, pe măsuri şi
gradul de acordare a subvenţiilor.
5. Analiza prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991.
Lucrările şedinţei din data de 20 mai 2013 au început la ora
00
16 şi au avut următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru
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organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic; PL.x 329/2012).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (aviz; PLx
92/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat, Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice;
- domnul Dan Marinide – director general adjunct,
Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Melinda Kerekes – director general adjunct,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- doamna Ioana Munteanu – consilier, Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Mihaela Cernăzeanu – consilier juridic, Ministerul
Finanţelor Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu
Harbuz, vicepreşedinte al comisiei.
S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind
modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL.x
329/2012).
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Domnul deputat Zisu Stanciu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a propus respingerea acestuia pentru
că ordonanţa de urgenţă privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 rezolvă problema
care constituia obiectul de reglementare al proiectului de Lege
privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.
Domnul Gelu Puiu, secretar de stat în MMSC, a susţinut
respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 mai 2013,
începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Analiza situaţiei privind sistemele de irigaţii şi
posibilităţile de irigat pentru 2013.
2. Stadiul absorbţiei fondurilor europene, pe măsuri şi
gradul de acordare a subvenţiilor.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Adi Barbu – director, Agenţia Naţională pentru
Îmbunătăţiri Funciare;
- domnul Gheorghe Benu – director, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Nicolae Popa – director adjunct, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul George Turtoi – director, Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Cu privire la situaţia sistemelor de irigaţii şi posibilităţile de
irigat pentru anul 2013, domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat
în MADR, a prezentat o informare în legătură cu preocupările
MADR şi ale celor responsabili de acest domeniu şi a precizat că
din suprafaţa de aproximativ 3,1 milioane hectare amenajate
pentru irigaţii sunt viabile economic aproximativ 800.000 de
hectare. În acest moment sunt constituite peste 400 de organizaţii
ale utilizatorilor de apă şi 21 de organizaţii de desecare. S-a lucrat
la reabilitarea a 56 de sisteme de irigaţii, ceea ce va duce la
irigarea în bune condiţii a 824.000 ha de culturi agricole.
În prezent se caută soluţii pentru asigurarea energiei
electrice din surse ieftine, precum şi la înlocuirea unor pompe şi
motoare depăşite din punct de vedere tehnic şi cu grad mare de
uzură, care sunt şi mari consumatoare de energie.
Domnia sa a subliniat că obiectivul MADR este ca suprafaţa
irigată efectiv să crească, în funcţie de necesarul de irigat şi că în
acest sens se va lucra mai mult pentru ca organizarea utilizatorilor
de apă pentru irigaţii să se îmbunătăţească, pentru a prelua
atribuţiile prevăzute prin lege şi pentru a orienta activitatea în
funcţie de cerinţele beneficiarilor sistemelor de irigaţii.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Marin
Anton, Stelian Nechita Dolha, Vasile Iliuţă, George Scarlat, Petre
Daea, Marian Ghiveciu, Tinel Gheorghe, Ion Bălan care au
prezentat aspecte din domeniul irigaţiilor din judeţele pe care le
reprezintă şi au făcut observaţii şi propuneri în legătură cu
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îmbunătăţirile care trebuie aduse în activitatea de îmbunătăţiri
funciare.
În continuarea dezbaterilor au fost analizate stadiul
absorbţiei fondurilor europene, pe măsuri, şi gradul de acordare a
subvenţiilor producătorilor agricoli.
Domnul George Turtoi, director APDRP şi domnul
Gheorghe Benu, director APIA, au prezentat situaţia la zi a
alocării fondurilor, pe măsuri, precum şi gradul de absorbţie a
fondurilor europene şi sumele alocate de la bugetul de stat.
Domnul Mihai Herciu, director general în MADR, a
prezentat măsurile luate de minister pentru implementarea
măsurilor din PNDR. Domnia sa a afirmat că, de curând, s-a
realizat o analiză socio-economică a spaţiului rural, pe două
sesiuni, iar acum se pregăteşte a 3-a sesiune pe această temă,
pentru a stabili priorităţile pentru perioada 2014-2020. Pe baza
studiilor efectuate, concluziile merg spre obiective prioritare care
să prevadă:
- modernizarea exploataţiilor agricole, investiţii în sectorul
de procesare alimentară, valorificarea superioară a producţiei
agricole, creşterea competitivităţii. Domnia sa a precizat că se
urmăreşte un transfer de generaţii în zona rurală, în care
programele de încurajare a instalării la sate a tinerilor fermieri are
un rol important.
De asemenea, a arătat că fără o infrastructură adecvată nu
putem vorbi de modernizarea satului românesc.
Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi
George Scarlat, Petre Daea, Vasile Iliuţă, Tinel Gheorghe, Ion
Melinte, Stelian Nechita Dolha, Liviu Harbuz care au făcut
observaţii şi au propus măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
desfăşurate de APIA şi APDRP.
S-a hotărât ca analiza pe această temă să fie reluată peste
două săptămâni.
Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 22 mai 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
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şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (aviz; PLx
92/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- doamna Melinda Kerekes – director general adjunct,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Gheorghe Benu – director, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora (PLx 92/2013).
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de
raportor, a prezentat proiectul de lege.
Domnul Dan Marinide, director general adjunct în MFP, a
susţinut adoptarea acestui proiect de lege şi a cerut avizarea
favorabilă a acestuia. Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul
domnii deputaţi Petre Daea, Tinel Gheorghe, Liviu Harbuz. S-a
propus eliberarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 mai 2013,
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată:
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1. Analiza prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991.
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram
Marian, Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria,
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian,
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu,
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe,
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu,
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat,
domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza prevederilor cuprinse în
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Au urmat dezbateri generale.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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