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             Nr.4c-4/351  

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 şi 
12 septembrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi 
consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. 
pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" (cerere de 
reexaminare; Pl.x 455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport suplimentar; Pl.x 
760/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 226/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind definirea 
spaţiului rural naţional (aviz; Pl.x 208/2013). 

5. Dezbateri privind analiza acţiunilor de recuperare a 
subvenţiilor pe cap/animal condiţionate faţă de bugetul local şi 
condiţionarea acordării subvenţiei de deţinerea titlului de proprietate şi 



nu de obligaţia de a exploata terenul agricol conform prevederilor 
Uniunii Europene.   

Lucrările şedinţei din ziua de 10 septembrie 2013 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi 
consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. 
pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" (cerere de 
reexaminare; Pl.x 455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport suplimentar; Pl.x 
760/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind definirea 
spaţiului rural naţional (aviz; Pl.x 208/2013). 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, 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. Au absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin şi domnul deputat Costel Şoptică, aflat în concediu 
de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Adrian Gearâp – preşedinte, Administraţia Fondului 

pentru Mediu - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Alexandru Niculae – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; 
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- domnul Mihai Herciu – director general, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Andreea Agrigoroaiei – şef serviciu, 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 Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
"Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de 
maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion 
Creangă" (Pl.x 455/2011/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a reamintit că acesta a fost retrimis din 
plenul Camerei Deputaţilor pentru analiza suprafeţelor prevăzute în 
proiectul de act normativ. Domnia sa a precizat că scopul actului 
normativ este acela de a pune în siguranţă podul de pe DJ 207C km 
6+075 peste râul Siret din localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ, 
motivat de o seamă de argumente care au mai fost prezentate în 
şedinţele anterioare, între care se situează şi lipsa unei variante 
ocolitoare spre municipiul Roman pentru locuitorii comunelor Ion 
Creangă, Oniceni, Icuşeşti, Valea Ursului şi Bozieni.  

Domnia sa a cerut menţinerea raportului iniţial întocmit de 
comisie. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 29 de 
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl.x 760/2010). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. Au urmat dezbateri, în timpul cărora s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie.  

S-a propus aprobarea raportului întocmit de comisie. Proiectul de 
lege a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 30 de voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
definirea spaţiului rural naţional (Pl.x 208/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, iniţiator al proiectului de lege a 
prezentat expunerea de motive.  

Domnul Mihai Herciu, director general în MADR, a afirmat că 
apreciază foarte mult interesul pentru clarificarea, prin această 
iniţiativă, a problemelor din domeniu dar că acum, faţă de modificările 
intervenite şi în legislaţia europeană, nu pot susţine iniţiativa, pentru că 
ar aduce unele greutăţi în derularea programelor de dezvoltare rurală şi 
mai ales pentru că iniţiativa nu se înscrie în abordarea europeană 
actuală. Dispoziţiile cuprinse în propunere nu vin în concordanţă cu 
datele pe care se bazează viitorul PNDR. 

Domnul deputat Liviu Harbuz - a admis  că este posibil ca această 
iniţiativă să vină puţin cam târziu, iniţiativa vine în conformitate cu 
normele europene. Avem aproximativ 1000 de oraşe care sunt doar cu 
numele oraşe, având o pronunţată componentă rurală, iar acum trebuie 
îndreptat ceea ce alţii au stricat.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a reamintit că au mai fost 
discuţii pe această temă. Dacă se vor opera măsurile propuse prin 
această iniţiativă, este posibil ca spaţiul rural să reprezintă 75% la sută, 
ceea ce va crea o presiune foarte mare pe viitorul PNDR. 

Propunerea este bună, dar era mai utilă în perioada 2000-2002, 
acum este puţin defazată, iar dacă vrem să găsim rezolvare trebuie să 
discutăm şi cu reprezentanţii Uniunii Europene. 

Domnul deputat Petre Daea – definirea spaţiului rural a fost 
făcută, iar programele aflate în derulare îşi au sorgintea tocmai în 
această definire. Este adevărat că sunt oraşe, unele doar cu numele, dar 
ar trebui să ştim şi care ar fi implicaţiile modificărilor aduse prin 
propunerea legislativă. Dacă nu va ajuta, să nu o facem ! Ar trebui o 
analiză clară, cu punctele tari şi punctele slabe, să se vadă care ar fi 
avantajele.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că o condiţie 
importantă este să ai puterea să recunoşti că ai greşit, dacă lucrul acesta 
s-a întâmplat. Consideră că s-a greşit atunci când s-a definit spaţiul 
rural. Pentru că în comisie se va da doar un aviz, trebuie să vedem ce  
modificări trebuie să fie operate şi acestea să fie susţinute în comisia 
care analizează pe fond propunerea legislativă.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a arătat că sunt oraşe care 
nu îndeplinesc indicatorii ceruţi pentru această încadrare, dar realitatea 
arată că încadrarea în mediul rural nu ar fi aprobată de unii primari de 
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oraşe aflaţi în funcţie. Normal ar fi să nu luăm noi o decizie, ci 
hotărârea să se bazeze pe referendumuri locale, pe consultarea publică. 
Să nu-i obligăm noi să treacă la rural.  

Domnul deputat Liviu Harbuz, ca iniţiator, a propus retragerea 
Propunerii legislative privind definirea spaţiului rural naţional. 

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 septembrie    

2013, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbateri privind analiza acţiunilor de recuperare a 

subvenţiilor pe cap/animal condiţionate faţă de bugetul local şi 
condiţionarea acordării subvenţiei de deţinerea titlului de proprietate şi 
nu de obligaţia de a exploata terenul agricol conform prevederilor 
Uniunii Europene.   

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, 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. Au absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin şi domnul deputat Costel Şoptică, aflat în concediu 
de odihnă. 

 Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Costel Şoptică, aflat în concediu de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Aron Ioan Popa – preşedinte, Autoritatea de Audit - 

Curtea de Conturi; 
- domnul Dorel Gheorghe Benu – director general, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Bogdan Popescu – director cabinet, Autoritatea de 

Audit - Curtea de Conturi; 
- doamna Camelia Oancea – director, Autoritatea de Audit - 

Curtea de Conturi. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei, care a prezentat scopul analizei din 
comisie şi şi-a exprimat speranţa că din dezbateri se vor degaja şi ideile 
necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei.  
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Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a afirmat că a cerut 
realizarea acestei întâlniri – dezbatere pentru că în teritoriu se confruntă 
cu multe probleme pe care agricultorii le ridică. Ele se referă în 
principal la actele necesare şi la metodologia utilizată în justificarea 
plăţilor. Sunt cazuri numeroase de fărâmiţare a  terenurilor, de terenuri 
a căror proprietate este deţinută de mai mulţi moştenitori, cazuri de 
terenuri date în arendă şi altele care creează greutăţi în ceea ce priveşte 
modalitatea de stabilire a sumelor şi  de încasare a banilor. Trebuie 
ţinut cont că obiectivul principal este ca terenul să fie lucrat. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Nini Săpunaru – a subliniat utilitatea întâlnirii, 

explicaţiile oferite de domnii Aron Ioan Popa şi Dorel Gheorghe Benu 
precum şi contribuţia la dezbateri a membrilor comisiei care au venit cu 
aspecte concrete din activitatea practică.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 septembrie 
2013, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic; PL.x 226/2013). 

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, 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. Au absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin şi domnul deputat Costel Şoptică, aflat în concediu 
de odihnă. 

Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Costel Şoptică, aflat în concediu de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 6



 7

- domnul Mihai Herciu – director general, 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 Proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
(PL.x 226/2013). 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că în şedinţă se vor 
purta doar dezbateri generale, vor fi analizate amendamentele 
formulate, iar dezbaterile pe articole să fie realizate în şedinţa de 
săptămâna viitoare.  

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, a 
cerut ca textul proiectului de lege să fie bine analizat, să se păstreze cât 
mai mult din textul ordonanţei şi să fie soluţionate toate problemele 
care vor fi ridicate.  

Domnul deputat Petre Daea - a afirmat că nu-i este clar ce se vrea 
să se reglementeze şi nu-i este clar cum va fi abordată problema.  

A considerat că analiza trebuie începută cu datele oficiale 
existente şi a cerut o definire clară a termenilor. 

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru 

săptămâna viitoare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.     
    

PREŞEDINTE, 

Nini Săpunaru 
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