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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 23.09.2013
Nr.4c-4/361

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 septembrie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 şi 19
septembrie 2013, având următoarea ordine de zi:
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).
2. Dezbateri asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
(examinare subsidiaritate; COM (2013) 521).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport;
Pl.x 752/2010).
Marţi, 17 septembrie 2013, începând cu ora 1200, membrii
comisiei au participat la o dezbatere care vizat proiectul 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).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, membri ai comisiei: Săpunaru
Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş
Ioan-Cristian, Constantin Daniel, 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 participat ca invitaţi:
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Achim Irimescu – secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dorel Gheorghe Benu – director general, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul George Turtoi – director general, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Gheorghe Neaţă – director, 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.
Domnia sa a prezentat aspectele principale din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 care ar trebui clarificate şi a subliniat
că este foarte important ca modificările care vor fi făcute să permită
menţinerea suprafeţelor de pajişti existente şi respectarea bunelor
condiţii agricole şi de mediu, aşa cum este prevăzut în reglementările la
nivel european.
Au urmat dezbateri. În luările de cuvânt s-a pus problema
clarificării situaţiilor suprafeţelor de pajişti şi a modalităţilor de redare
în circuitul agricol a eventualelor suprafeţe de pajişti utilizate pentru
activităţi de investiţii. S-a subliniat că evidenţa cadastrală trebuie
îmbunătăţită, pentru că şi fondurile care vor fi alocate pentru
exploatarea pajiştilor vor fi dimensionate în funcţie de existenţa unei
evidenţe clare a acestor suprafeţe.
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a prezentat
punctul de vedere al ministerului agriculturii şi rezultatul convorbirilor
pe care le-a purtat la nivelul Uniunii Europene, unde s-a angajat ca
suprafaţa de pajişti existentă la data de 1 ianuarie 2007 să fie păstrată,
chiar dacă, într-un procent de sub 5% să poată fi scoasă din circuit, cu
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posibilitatea redării în circuitul agricol a suprafeţelor scoase din
circuitul agricol.
Domnia sa a precizat că, în mare, punctele din programul cu care
s-a prezentat anul trecut la audierile din comisie au rămas în vigoare,
iar la începutul anului viitor va trimite la Comisia Europeană
propunerile României pentru programele din perioada noului exerciţiu
bugetar. Se are în vedere stabilirea unui număr mai mic de măsuri
PNDR, care va cuprinde 14 măsuri, se va acţiona pentru reducerea
birocraţiei şi pentru relaxarea condiţiilor necesare în vederea accesării
fondurilor de la Uniunea Europeană. S-au luat măsuri şi pentru
facilitarea acordării de credite necesare derulării măsurilor pe Pilonul II
din PNDR. Dobânda va fi negociată de MADR, iar Fondul de
Garantare va sprijini fermierii pentru garantarea creditelor contractate.
În acelaşi timp se vor lua măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale în
comerţul cu produse agricole. În ceea ce priveşte finanţarea în
agricultură, se are în vedere plata redistributivă pentru următorii 7 ani,
începând cu 2014, precum şi un sprijin special pentru tinerii fermieri,
sub 40 de ani, şi alte măsuri care să încurajeze stabilirea tinerilor la sate
şi creşterea eficienţei activităţii agricole, inclusiv sprijin pentru
achiziţia de utilaje agricole noi şi performante.
În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Stelian Dolha,
George Scarlat, Ion Melinte, Marin Anton, Petre Daea, Valeriu Andrei
Steriu, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Marian Ghiveciu, Dumitru
Verginel Gireadă, Toader Dima care au semnalat unele aspecte din
activitatea practică în care ar trebui găsite soluţii, inclusiv de ordin
legislativ, pentru înlăturarea unor piedici care au urmări în ceea ce
priveşte eficienţa activităţii şi a căror înlăturare ar conduce la
clarificarea activităţii şi la creşterea eficienţei activităţii agricole.
Lucrările şedinţei din ziua de 18 septembrie 2013 au început la
ora 1400, 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).
2. Dezbateri asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
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acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
(examinare subsidiaritate; COM (2013) 521).
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, LazaMatiuţa 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 Georgiana Preda – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Gheorghe Neaţă – director, 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).
Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au
formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de
comisiei. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) (examinare subsidiaritate; COM (2013)
521).
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de raportor, a
menţionat că Propunerea COM 2013(521) a Comisiei de regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
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Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) prevede extinderea derogării pentru statele
membre ameninţate de dificultăţi grave cu privire la stabilitatea lor
financiară în vederea utilizării ratelor de cofinanţare mai mari, fără a
modifica alocarea lor generală în cadrul politicii de dezvoltare rurală
pentru perioada 2007-2013.
Au urmat dezbateri.
S-a propus încheierea unui proces-verbal în care să se menţioneze
avizul favorabil al membrilor comisiei. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 septembrie
2013, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea
Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (raport;
Pl.x 752/2010).
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, LazaMatiuţa 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 Propunerii legislative pentru
completarea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor
agricole (Pl.x 752/2010).
Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a precizat că în comisiei s-a căzut de
acord asupra textului iniţial, care prevede că pentru societăţile care sunt
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în intravilan şi sunt obligate să se reloce,din motive neimputabile lor,
statul să sprijine financiar această măsură de relocare. Acum, s-a
schimbat puterea, iar proiectul a fost întors la comisie pentru că nu sunt
bani. Principiul avut în vedere este corect şi trebuie găsită o soluţie
pentru rezolvarea problemelor. Dacă trecem ca proprietarul fermei să
suporte aceste costuri, nu este corect. Propune să rămână textul iniţial,
iar raportul să fie trimis în plen aşa cum a fost întocmit.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut lămuriri din partea
reprezentantului ministerului agriculturii.
Domnul deputat Ioan Munteanu –a atras atenţia că s-ar putea ca
mulţi fermieri să facă cereri de relocare, măsura să se generalizeze, aşa
că cere o amânarea a stabilirii unor prevederi, pentru o mai bună
analiză,.
Domnul deputat Petre Daea – a cerut temperarea tendinţei de a
reloca fermele pe banii statului, care trebuie să rămână pe
amplasamentele pe care au fost construite.
Domnul deputat Gavril Mîrza – a solicitat menţinerea
amplasamentelor actuale.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea Propunerii
legislative pentru completarea Legii nr. 204/2008 privind protejarea
exploataţiilor agricole.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 30 de
voturi pentru şi 3 abţineri.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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