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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11, 
12  şi 13 septembrie 2012, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra măsurilor concrete luate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea redresării sectorului 
agricol pe termen mediu şi lung, precum şi pentru a compensa 
pagubele suferite de agricultori (şedinţa comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a 
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (raport; PL.x 
621/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport  suplimentar 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 72/2011). 

Lucrările şedinţei din data de 11 septembrie 2012 au început 
la ora 1400 şi au avut  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbateri asupra măsurilor concrete luate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea redresării sectorului 
agricol pe termen mediu şi lung, precum şi pentru a compensa 
pagubele suferite de agricultori (şedinţa comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului). 



Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat; 
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Gheorghe Albu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Botănoiu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Chelmu – secretar general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Liviu Harbuz – consilier de stat, aparatul propriu de 

lucru al primului-ministru; 
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
-  domnul Valentin Toma – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul George Turtoi – director general, Agenţia de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
- domnul Gheorghe Benu – director general, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
  - domnul Mihail Dumitru – director general, Institutul de 

Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucureşti; 
Domnul Adi Barbu – director general, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Aurel Popescu – Patronatul Român din Industria de 

Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN; 
- domnul Constantin Popescu – consilier, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat. 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat. 
Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de domnul 

deputat Adrian Rădulescu, preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera 

 2



Deputaţilor şi de domnul senator Petre Daea, preşedintele Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.  

Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a prezentat 
principalele măsuri pe care MADR urmează să le ia în perioada 
următoare şi a precizat că doreşte ca, periodic, acest gen de întâlniri 
să se permanentizeze. 

Domnia sa a amintit că Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 
897/2012 care prevede acordarea ajutorului de minimis şi care 
creează condiţiile pentru diminuarea pierderilor financiare suferite 
de agricultori în urma efectelor secetei severe, care a diminuat 
nivelul recoltelor din acest an. 

Domnia sa a precizat că în perioada următoare se va acţiona 
pentru modernizarea sistemelor de irigaţii şi pentru extinderea 
acestora, având în vedere reluarea şi finalizarea lucrărilor la 
Sistemul Siret-Bărăgan, care va crea posibilitatea irigării a peste 
800.000 ha în una dintre zonele cele mai aride ale ţării. 

A estimat că sumele necesare se vor situa între 500 şi 1 miliard 
de euro, bani care, speră, pot proveni din fonduri europene.  

A afirmat că se fac eforturi ca sprijinul pe suprafaţă să fie mai 
mare anul viitor, urmărindu-se un nivel apropiat de 200 euro pe 
hectar.  

A apreciat modul în care s-a acţionat pentru clarificarea 
legislativă a procesului de constituire a camerelor agricole şi şi-a 
exprimat speranţa că acesta va fi realizat într-un termen 
corespunzător, în interesul tuturor fermierilor.  

A susţinut că, în viitor, sectorul agricol trebuie să ţină cont în 
mai mare măsuri de cerinţele pieţei, iar în acest scop alocările 
bugetare vor ţine cont de aceste modificări necesare. 

Vor fi reanalizate şi obiectivele stabilite prin PNDR, pentru că 
sunt proiecte care nu au fost începute, iar fondurile trebuie 
redirecţionate.  

Se va acorda o atenţie mai mare integrării producţiei agricole. 
În acest sens se va sprijini producţia de carne, inclusiv la carnea de 
bovină unde cererea este în creştere.  
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Sectorul de producţie al cărnii de pasăre şi de porc va fi 
sprijinit graţie programelor care vizează bunăstarea animalelor.  

Există preocupări şi potenţial pentru creşterea producţiei în 
domeniul agriculturii ecologice şi în zonele defavorizate. 

Au urmat dezbateri. 
Au luat cuvântul domnii deputaţi Adrian Rădulescu, Tinel 

Gheorghe, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Corneliu Olar, Constantin 
Chirilă, Toader Stroian, Valeriu Tabără, Ioan Alecu, Marian Avram, 
Gheorghe Antochi, Beres Vasile Stefan, domnii senatori Petre Daea, 
Aurelian Tiberiu Prodan, Vasile Nedelcu, Gheorghe Saghian şi 
doamna senator Doina Silistru, care au prezentat puncte de vedere în 
legătură cu modul în care se acţionează pentru îmbunătăţirea 
activităţii în agricultură, au formulat observaţii şi propuneri pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul agricol şi cel fiscal privitor la 
agricultură, şi, de asemenea, au subliniat direcţiile în care ar trebui 
să se acţioneze în perioada următoare pentru creşterea eficienţei în 
sectorul agricol, a ponderii sectorului în produsul intern brut, pentru 
creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor în spaţiul rural.  

S-a subliniat cerinţa adoptării sectorului şi a infrastructurii 
agricole la efectele schimbărilor climatice şi s-a cerut creşterea 
fondurilor destinate cercetării agricole şi a rolului ştiinţei agricole în 
creşterea randamentelor agricole şi a eficienţei culturilor sau a 
activităţii sectorului zootehnic. La dezbateri au participat şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, care au prezentat aspecte 
concrete cu care se confruntă în activitatea practică şi au cerut 
sprijinul pentru rezolvarea problemelor semnalate. 

După finalizarea dezbaterilor, domnul Daniel Constantin, 
ministrul agriculturii, a răspuns la întrebările formulate şi a promis 
că toate aspectele semnalate vor fi analizate împreună cu echipa de 
conducere din MADR, pentru a se găsi cele mai adecvate rezolvări, 
în interesul agriculturii şi al milioanelor de fermieri care speră într-o 
activitate mai bună în viitor. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 septembrie 
2012, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a 
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (raport; PL.x 
621/2011). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Gheorghe Albu -  secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Popescu – preşedinte, Patronatul Român din 

Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Rădulescu, preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a 
produselor de panificaţie şi a produselor făinoase (PL.x 621/2011). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul Aurel Popescu, preşedinte ROMPAN, a precizat că 
proiectul de lege se află în dezbatere de mai mult timp şi că în 
şedinţa de azi a venit cu un alt punct de vedere, motivat de cel puţin 
trei elemente, reprezentate de ordinele elaborate de organisme cu 
atribuţii în domeniu.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca proiectul de lege să 
fie analizat şi a cerut lămuriri în legătură cu punctul de vedere 
negativ al Guvernului. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a afirmat că în acest domeniu 
ar trebui elaborată şi aprobată o lege cadru. 

Domnul deputat Marian Avram a cerut ca într-un termen scurt 
să fie făcute modificările cerute de evoluţiile apărute în domeniu şi 
proiectul să rămână în atenţia membrilor comisiei. 

S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 septembrie 
2012, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (raport  suplimentar 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 72/2011). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi,  membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Gheorghe Albu -  secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
  - domnul Mihail Dumitru – director general, Institutul de 

Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucureşti. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Rădulescu, preşedintele  comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

utilizarea, conservarea şi protejarea solului (PL.x 72/2011). 
Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de raportor, a 

prezentat proiectul de lege. 
Domnul Mihail Dumitru, director general ICPA Bucureşti, a 

cerut amânarea dezbaterilor pentru a completa proiectul cu toate 
reglementările apărute la nivel european. 

S-a propus amânarea analizei pentru o lună. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Adrian Rădulescu      Vasile Mocanu  
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