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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 23 şi 25 iunie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
23 şi 25 iunie 2015, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii;
PL.x 398/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport;
PL.x 405/2015).
Lucrările şedinţei din data de 23 iunie 2015 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru
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mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii;
PL.x 398/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport;
PL.x 405/2015).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Florin Ionuţ Barbu – director general, Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei, i-a informat pe membrii comisiei că a
solicitat conducerii Camerei Deputaţilor ca Proiectul de Lege
privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea
exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase
(PL.x 477/2015) să fie analizat şi în Comisia pentru agricultură.
Această analiză urmează să se realizeze în şedinţa de
săptămâna viitoare şi este posibil şi ca această analiză să se
realizeze într-o şedinţă comună cu Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic.
S-a supus la vot propunerea de organizare a analizei pentru
Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru
monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de
materiale lemnoase (PL.x 477/2015) în şedinţa de săptămâna
viitoare. Propunerea a fost votată în unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008
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pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (PL.x 398/2013).
Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat stadiul
analizei care s-a realizat în subcomisia pentru îmbunătăţiri funciare
a comisiei. Proiectul de propunere de raport prezentat în şedinţă
este rezultatul activităţii desfăşurate în subcomisie în ultimul timp.
Acest proiect poate fi votat în comisie, pentru că este nevoie de o
soluţie urgentă, pentru că se simt efectele secetei, iar MADR
trebuie să-şi poată planifica bine fondurile.
Domnul deputat Alexandru Stănescu – a fost membru în
subcomisia care a pregătit proiectul de raport şi a apreciat că forma
rezultată nu este cea mai potrivită.
A cerut ca infrastructura secundară de irigaţii să fie trecută
doar în folosinţă gratuită, nu în proprietate. Infrastructura principală
trebuie să rămână în proprietatea publică a statului. S-a declarat de
acord cu varianta propusă de reprezentantul MADR.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a explicat cu argumente
de ce infrastructura principală trebuie să fie gestionată de ANIF, ca
reprezentant al statului, lucrurile trebuie bine definite, pentru că în
perioada următoare ministerul să ştie cum să planifice banii pentru
reparaţii şi întreţinere. A subliniat că infrastructura principală are şi
un important rol strategic şi a insistat ca aducţiunea principală să
rămână în administrarea statului. Vor fi alocate sume importante
pentru infrastructura principală. Ideea este ca atribuirea în
proprietate privată a infrastructurii secundare să se realizeze după
10 plus 15 ani de evaluare a activităţii viitorilor beneficiari, adică
după 25 de ani în care se dovedeşte că aceştia sunt interesaţi şi iau
măsurile necesare de reparare şi întreţinere. Atunci se poate atribui
în proprietate infrastructura secundară.
Domnul deputat George Scarlat – a reamintit că MADR are
administrarea pe care o realizează prin ANIF. Din păcate, ANIF nu
a avut un program coerent de întreţinere şi exploatare şi ar trebui să
aibă idei clare de cum trebuie procedat, plecând de la starea actuală
a infrastructurii. Pentru infrastructura principală trebuie găsite
soluţii rapide.
Domnul deputat Marian Avram – a întrebat ce s-a întâmplat
cu programele derulate cu sprijinul Băncii Mondiale şi a susţinut că
dacă se va merge în continuare cu un sistem în care ANIF are un
rol principal, atunci rezultatele nu vor fi mulţumitoare. Este de
părere că ar trebui acordată libertate legislativă ca organizaţiile de
utilizatori de apă pentru irigaţii să poată prelua sistemele acolo
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unde este posibil. Cine vrea şi poate să preia infrastructura, să o
poată face.
Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că este de acord cu
unele afirmaţii şi a recomandat ca, în derularea proiectelor
europene în domeniu să se acorde sprijinul necesar.
Domnul deputat Ion Bălan – a afirmat că are obligaţia să
susţină partidul din care face parte şi să gândească în aşa fel încât
sistemele să funcţioneze.
Din 3,5 milioane hectare care puteau fi irigate au mai rămas
funcţionale aproximativ 800.000 de ha şi abia 300.000 ha este
suprafaţa contractată pentru irigare. În acestea sunt şi cele preluate
de organizaţiile de udători. Pot exista irigaţii fără ANIF, dar nu pot
exista fără fermieri. Chiar şi infrastructura principală ar trebui
lăsată să fie modernizată şi făcută funcţională. Să nu se distrugă
ceea ce s-a făcut.
Domnul deputat Toader Dima – au fost 1200 staţii de punere
sub presiune, mai funcţionează 250. Trebuie analizată şi situaţia
sistemelor de desecare, a sistemelor de irigaţii formate de
infrastructura principală.
Domnul deputat Zisu Stanciu – a cerut o situaţie exactă
privind starea actuală a sistemelor de irigaţii. A cerut stabilirea
condiţiilor necesare pentru accesarea fondurilor în acest domeniu.
Domnii deputaţi Nechita Stelian Dolha, Vasile Iliuţă, George
Scarlat au cerut clarificarea condiţiilor în care infrastructura
secundară poate fi reluată de agricultori şi stabilirea unor reguli
precise de utilizare a sistemelor de irigaţii de către utilizatorii de
apă pentru irigaţii constituiţi în organizaţii şi federaţii.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 25 iunie 2015,
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii;
PL.x 398/2013).
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (raport;
PL.x 405/2015).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Florin Ionuţ Barbu – director general, Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele comisiei.
Au continuat dezbaterile pe articole asupra Proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (PL.x 398/2013).
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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