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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

Bucureşti, 05.11.2013
Nr.4c-4/474

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 29, 30 şi 31
octombrie 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbateri asupra activităţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit.
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(raport; PLx. 371/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea
alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
Plx. 338/2013).
4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea
pct.17 al alin.(1) al art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz;
Pl.x 339/2013).
5. Participarea membrilor Comisiei la inaugurarea oficială a expoziţiei
internaţionale INDAGRA, ediţia a XVIII-a, Romexpo, Bucureşti.
Lucrările şedinţei din ziua de 29 octombrie 2013 au început la ora 1400
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(raport; PLx. 371/2013).

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea
alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
Plx. 338/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei:
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu IulianRadu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Achim Irimescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Andras Kiraly – secretar de stat, Ministerul Educaţiei
Naţionale;
- doamna Lucia Stoica – consilier superior, Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Elena Pantazescu – expert principal, Ministerul Finanţelor
Publice;
- doamna Irina Creangă – consilier afaceri europene, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Mihaela Ciuciureanu – consilier personal, 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 privind
modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în şcoli (Plx. 338/2013).
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege. Domnia sa a arătat că termenul pe care-l
propusese prin proiectul de lege a fost depăşit, dar trebuie să se ţină cont că
programul de distribuire gratuită a fructelor în şcoli este un program menit să
încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri
sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni.
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Toate şcolile au mers în special pe mere. Avansul dat de Guvern este
recuperat ulterior.
A cerut amânarea analizei cu o săptămână, pentru a clarifica, împreună
cu MEN aspectele legate de aplicarea măsurilor.
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
(PLx. 371/2013).
Domnul Achim Irimescu, secretar de stat în MADR, a prezentat
proiectul de lege şi a subliniat că acesta este foarte necesar pentru agricultorii
români, o măsură menită să ducă la creşterea competitivităţi lor. Sunt
asigurări la secetă şi la daunele produse de boli şi dăunători la plante şi
animale, precum şi la evenimentele de mediu.
Este o iniţiativă foarte bună în condiţiile în care producătorii români vor
beneficia de fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene. Contribuţia
directă a fermierilor este de 35% din valoarea fondului mutual, iar cine se află
în zone mai expuse, la secetă, de exemplu, va contribui mai mult.
Ideea de bază:gestiunea riscurilor, iar unele idei sunt preluate din
experienţa căpătată în acest domeniu în Franţa. Se poate ajunge la 75%
fonduri europene şi 25% fonduri naţionale.
Ar fi foarte bine să fie doar un singur fond mutual, însă în legislaţie s-a
stabilit să fie 3 fonduri mutuale. S-au stabilit nişte condiţii restrictive, între
care figurează şi o restricţie cu privire la subvenţia naţională. Un fond mutual
are forţă să facă despăgubiri dacă are un număr suficient de membri şi capital.
Au discutat condiţiile şi cu producătorii agricoli. Banii depuşi la fond de
fermieri sunt acolo, în fond, rămân la dispoziţia agricultorilor. Asocierea
fermierilor într-un număr mai mic de fonduri ar fi de preferat, pentru că ar fi
bani mai mulţi într-un astfel de fond.
Domnul deputat George Scarlat – a prezentat, ca raportor, proiectul de
lege, dar a afirmat că, în esenţa lui este cam superficial prezentat. Este un
cadru mult prea larg. Acest fond se doreşte să fie în sprijinul fermierilor. Este
o lege pe care ne-o dorim, fermierii o doresc, se urmăresc rezultate pozitive,
dar unele articole trebuie atent analizate.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a întrebat de ce s-au stabilit trei
fonduri şi nu cinci sau zece fonduri. În ce priveşte obligativitatea, cum se va
materializa ? Cum se fac penalizările. Vor fi câteva zeci de milioane de euro
care vor fi gestionate de către cine ? Sunt banii fermierilor români. D-aia
Uniunea Europeană îi sprijină în primii 8 ani, ca să se capitalizeze şi apoi să
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aibă forţa de a merge pe propriile picioare. Pe mâna cui lăsăm fondurile, pe
mâna unor ONG-uri ? „Am discutat cu preşedintele Autorităţii de
Supraveghere Financiară, domnul Dan Radu Ruşanu şi ar fi necesar un punct
de vedere şi din partea A.S.F., pentru a exista o supraveghere şi o garantare a
fondurilor strânse şi gestionate de către fondurile mutuale”.
Domnul deputat Tinel Gheorghe – proiectul de lege este un act aşteptat
pentru despăgubirea în caz de calamităţi. Dacă Franţa a găsit o soluţie, nu
înseamnă că ea, soluţia este agreată şi la nivelul Uniunii Europene. Nu este de
acord cu constrângerile prevăzute în proiect şi nici cu adoptarea modelului
francez. Condiţionările sunt o formă mascată de a mai reduce din fondurile pe
care bugetul naţional trebuie să le asigure.
Nu trebuie ca arbitrariul să conducă destinul acestor fonduri.
A.S.F. trebuie să fie avută în vedere în coordonarea acestor fonduri.
A propus amânarea dezbaterii, pentru două săptămâni, să invităm şi
reprezentanţii ASF cu care să ne consultăm.
Domnul deputat Vasile Iliuţă – am creat trei fonduri, dar formularea nu
este clară în ceea ce priveşte acreditarea.
Domnul deputat Petre Daea – „pentru ideea propusă felicit iniţiatorul,
dar nu şi pentru conţinut.
Proiectul ar trebui schimbat începând de la titlu. Are amendamente pe
care le va definitiva până la viitoarea dezbatere”.
Nu este clar ce înseamnă „incident de mediu”. Proiectul prevede că se
colectează de la toţi producătorii şi pune banii la dispoziţia unui comitet
director, se stabileşte prin statut cum se face distribuirea banilor de către
comitetul director. Condiţiile cumulative sunt greu de îndeplinit.
Ce înseamnă toate sectoarele de activitate ? Multe lucruri sunt puse
neprofesionist. Sunt unele formulări care nu-şi au rostul, cum este cea
referitore la „costurile suplimentare”. Sunt multe observaţii care trebuie
făcute. În următoarele două săptămâni de zile, împreună cu cei care au lucrat
actul normativ să se facă formulările şi prevederile, pentru că nu poţi
promova astfel un act normativ. Urmează ca pe baza amendamentelor care
vor fi formulate să se aprobe o formă care să fie agreată de toţi cei antrenaţi în
acest proces.
Domnul deputat Marin Anton – o idee foarte bună, a fost transpusă
prost. Obligăm fermierii să se înscrie în aceste fonduri şi-i mai şi sancţionăm.
Obligativitatea şi taxarea trebuie înlăturate din textul proiectului de lege.
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a apreciat că două săptămâni
sunt suficiente pentru ca proiectul de lege să fie amendat şi a susţinut că este
necesară supravegherea financiară în domeniul fondurilor mutuale. Trebuie
găsit formatul cel mai bun. Ministerul trebuie să folosească experienţa
membrilor comisiei pentru a realiza un proiect bun.
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Domnul Achim Irimescu – secretar de stat în MADR, a precizat că
proiectul a trecut de Senat. În curs de adoptare este regulamentul de bază pe
dezvoltare rurală unde vor intra şi fondurile mutuale. În 2014 se va aplica un
nou regulament, care va fi unul de tranziţie.
La noi s-au gândit la trei fonduri pentru că s-a luat în calcul situaţia
organizaţiilor de producători, unde organizarea suferă.
Ideea este ca fondurile să fie compuse dintr-un număr cât mai mare de
membri cotizanţi. Am gândit să impunem nişte condiţii pentru a fi incluse
toate sectoarele din agricultură. Dacă este secetă, sau apar boli la animale,
ceilalţi suportă cheltuielile, de aceea este fond mutual.
Fondurile sunt constituite pe baza legislaţiei europene. Trebuie avute în
vedere şi cheltuielile administrative, care nu vor fi mici. Banii nu se pierd
niciodată, sunt ca la CEC, banii rămân în fond. Este un capitol al fondului
mutual. Foarte important este ca orice amendament care va fi formulat să fie
pentru apariţia unui act normativ bun pentru fermieri.
S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni, perioadă în care să
se analizeze amendamentele formulate de către membrii comisiei.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 octombrie 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Participarea membrilor Comisiei la inaugurarea oficială a expoziţiei
internaţionale INDAGRA, ediţia a XVIII-a, Romexpo, Bucureşti.
Au fost prezenţi 37 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, Ciobanu
Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu IulianRadu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin.
Domnul Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură a salutat
pe cei prezenţi la inaugurarea expoziţiei INDAGRA şi a apreciat evoluţia
ascendentă a sectorului agricol în România.
Domnia sa a apreciat expoziţia INDAGRA ca pe un simbol al recoltei,
care vine într-un moment când susţinerea cu fonduri constituie faza „de
semănat şi plantat”, cu numeroase forme de sprijin care se materializează în
recolte bogate şi sigure.
Se va continua sistemul de plăţi directe, nu doar pe hectar, până în anul
2020. Vor fi diversificate formele de plată, aşa cum sunt plăţile simplificate
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pe ferme mici, plăţile cuplate, plăţile modulate pentru susţinerea suplimentară
pentru fermele mici sau pentru susţinerea complementară pentru tinerii
fermieri. Va exista posibilitatea de a ţinti restructurarea sectorului pomicol şi
a sectorului laptelui, pentru menţinerea competitivităţii.
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a apreciat modul în
care au fost amenajate standurile expoziţionale şi a prezentat oportunităţile
aflate la dispoziţia fermierilor. Domnia sa a prezentat importanţa constituirii
fondurilor mutuale şi implicaţiile acestei măsuri pentru siguranţa financiară a
fermierilor şi a subliniat importanţa care se va acorda irigaţiilor şi
modalităţile prin care viitoarele lucrări în acest domeniu vor fi finanţate. Se
va acorda atenţie exportului de produse alimentare şi a prezentat avantajele
deschiderii pieţelor din China şi alte ţări pentru produse agricole din
România.
Toate măsurile care vizează reformarea sectorului agricol vor fi
dezbătute şi analizate cu fermierii şi se va acţiona în aşa fel încât măsurile de
susţinere financiară să conducă şi la creşterea gradului de asociere a
fermierilor.
În continuare, membrii comisiei au vizitat standurile organizate în
cadrul expoziţiei şi au avut discuţii şi schimburi de păreri cu agricultorii şi cu
expozanţii în legătură cu aspecte din activitatea concretă a acestora şi cu
privire la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul agricol.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 octombrie 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea pct.
17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aviz;
Pl.x 339/2013).
Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei:
Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu,
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, Chirteş IoanCristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel,
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile,
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu
Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George,
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu IulianRadu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul
deputat Daniel Constantin.
Ca invitat a participat domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat
în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru
modificarea pct. 17 al alin. (1) al art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (Pl.x 339/2013).
Domnul deputat Nini Săpunaru, ca raportor a prezentat proiectul de lege
şi a precizat că există un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice
şi a arătat că, în prezent, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, la art. 250 alin. (1) pct. 17 prevede că
impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirile care sunt utilizate ca
sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule
pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru alte activităţi economice.
Noi suntem doar pentru aviz.
Domnul deputat George Scarlat – sectorul de creştere al animalelor ar
trebui sprijinit, mai ales pe acele programe de accesare a fondurilor europene.
Propune un aviz favorabil.
Domnul deputat Vasile Iliuţă – a arătat că se fac investiţii europene şi
taxele către administraţiile locale sunt foarte mari. Situaţia din zootehnie ne
face să fim de cord cu măsura propusă.
Domnul deputat Dumitru-Verginel Gireadă – a atras atenţia că toate
construcţiile care sunt vizate să aibă autorizaţie de construcţie.
S-a propus eliberarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată cu
majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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