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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 16, 17 şi 19 noiembrie 2015
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 17 şi
19 noiembrie 2015, având următoarea ordine de zi:
1. Audierea domnului Achim Irimescu, desemnat pentru ocuparea
funcţiei de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale.
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi
raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru
sănătate şi familie; Plx 722/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; Plx
676/2015).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii
şi servicii; Plx 606/2015).
6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport; Plx 678/2015).

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 377/2014).
8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
(aviz; PLx 784/2015).
Lucrările şedinţei din ziua de 16 noiembrie 2015 au avut
următoarea ordine de zi aprobată:
1. Audierea domnului Achim Irimescu, desemnat pentru ocuparea
funcţiei de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale.
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Dragomir Marian-Viorel,
aflat în concediu medical.
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat.
Lucrările au fost conduse, alternativ, de către domnul Gheorghe
Saghian, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală
din Senat şi domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice din Camera Deputaţilor.
Domnul Senator Gheorghe Saghian – a prezentat modul în care se
va desfăşura audierea ministrului desemnat pentru funcţia de ministru al
agriculturii şi a suspus votului comisiilor modul în care se va proceda.
S-a trecut la audierea domnului Achim Irimescu, desemnat pentru a
ocupa funcţia de ministrul al agriculturii.
Domnia sa a mulţumit pentru modul în care a obţinut sprijinul
comisiilor pentru agricultură în activitatea pe care a desfăşurat-o în
perioada în care a îndeplinit funcţia de secretar de stat în MADR şi şi-a
exprimat speranţa că, dacă va fi învestit în funcţia de ministru al
agriculturii, va fi sprijinit în aceeaşi măsură pentru a-şi îndeplini misiunea
destul de importantă, pentru ca, împreună, să găsească cele mai bune
soluţii pentru agricultură.
La 8 ani de la aderarea României la UE, domeniul aplicării politicii
agricole comune şi a politicii de pescuit încă ridică unele probleme cărora
trebuie să le găsim rezolvarea.
Anul viitor este un an complicat, crede că pentru agricultură va fi
un an important şi va fi necesară o consultare permanentă cu membrii
comisiei.
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O mare problemă este cea a absorbţiei fondurilor europene.
Până la sfârşitul anului trebuie găsite soluţii pentru a evita
dezangajarea fondurilor. Va căuta, împreună cu cei cu răspunderi, să
elimine cauzele care au condus la întârzierea absorbţiei unor fonduri.
Este vorba de nevoia de a simplifica procedurile de accesare, de a
reduce formularistica cerută.
Este o sarcină dificilă, pentru că însăşi legislaţia europeană în
materie de agricultură este destul de stufoasă, sunt peste 70.000 de pagini
de legislaţie de care trebuie să se ţină cont.
În procesul de simplificare are în vedere inclusiv consultarea celor
care au accesat fonduri europene, pentru a vedea care au fost greutăţile
întâmpinate în acest proces.
Pentru noile programe de dezvoltare rurală şi pescuit s-au realizat
proiecte, care vor intra la plată.
În ce priveşte domeniul irigaţiilor, speră să obţină 200-300 milioane
euro prin Planul Junker. Trebuie găsite soluţii ieftine pentru asigurarea
apei pentru agricultură.
Va avea în vedere realizarea perdelelor forestiere de protecţie.
De asemenea, va sprijini dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a
inovării şi va milita pentru ca rezultatele cercetării ştiinţifice agricole la
nivel european să fie puse gratuit la dispoziţia ţărilor membre. Cercetarea
merge mână în mână cu consultanţa. Nu trebuie să uităm nici fermele
mari, nici fermele mici. Un punct important este promovarea lanţului
scurt de aprovizionare, prin valorificarea resurselor la nivel local.
Va trebui rezolvată problema produselor cu indicaţie geografică sau
cu denumire de origine, care aduc valoare adăugată pentru produsele
fermierilor noştri. Trebuie realizată o cartografiere naţională a produselor
autohtone, în vederea identificării produselor agroalimentare, pentru
solicitarea protecţiei la nivel european.
Va trebui stimulată înfiinţarea organizaţiilor asociative de
producători, cu accent pe cele din sectoarele care beneficiază de sprijin
specific prin organizaţiile de producători. Prin formele asociative pot fi
atraşi bani europeni.
Trebuie acordată atenţie noilor instrumente de finanţare. Schemele
de criptare sunt foarte importante pentru asigurarea fluxului financiar în
agricultură.
Un alt punct important este restructurarea sectorului pomicol.
Alt capitol extrem de sensibil, care rămâne nerezolvat de foarte mult
timp, este cadastrul, pentru că proiecţia plăţii pe suprafaţă, orice, depind
de toate aceste elemente destul de importante.
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Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Nini
Săpunaru, Liviu Harbuz, Valeriu Andrei Steriu, Kelemen Atilla Bela
Ladislau, Vasile Iliuţă, Nechita Stelian Dolha, Tinel Gheorghe, Ioan
Dîrzu, Vasile Gudu, Marin Anton, George Scarlat, Petre Daea, Daniel
Constantin, Stanciu Zisu, Toader Dima, domnul senator Gheorghe
Saghian, doamna senator Doina Silistru, care au ridicat probleme legate
de simplificarea procedurilor necesare pentru accesarea fondurilor
europene, clarificarea aspectelor legate de „Condiţiile artificiale”,
agricultura „bio”, risipa de produse alimentare, îmbunătăţirea relaţiei între
funcţionarii statului şi fermieri, finanţarea cercetării agricole, sprijinirea
sectorului zootehnic, cadastrarea terenurilor, ecarisarea, relaţiile între
fermieri şi lanţurile de supermarket, activitatea camerelor agricole,
fundamentarea bugetului pentru agricultură, facilitarea accesului la noile
instrumente de finanţare.
Domnul Achim Irimescu a răspuns la întrebările formulate şi şi-a
exprimat speranţa că, împreună cu membrii comisiei, problemele să fie
rezolvate într-un timp scurt.
S-a supus votului propunerea ca domnul Achim Irimescu să fie
aprobat pentru funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale.
Propunerea a fost votată cu unanimitate.
S-au înregistrat 40 de voturi pentru.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 noiembrie 2015
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi
raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru
sănătate şi familie; Plx 722/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; Plx
676/2015).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
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produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii
şi servicii; Plx 606/2015).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Dragomir Marian-Viorel,
aflat în concediu medical.
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 Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea
activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine,
monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora (PLx 662/2015).
Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de
lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea
analizei şi continuarea acesteia în prezenta şi a reprezentanţilor Agenţiei
Naţionale de Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”. Propunerea a fost
aprobată cu unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 noiembrie 2015
având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii
şi servicii; Plx 606/2015).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport; Plx 678/2015).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 377/2014).
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea
art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
(aviz; PLx 784/2015).
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Dragomir Marian-Viorel,
aflat în concediu medical.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (Plx 606/2015).
Domnul Toader Dima, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a
afirmat că argumentele propunerii de modificare a art. 2 lit.d) şi art. 8
alin. (6) sunt întemeiate de faptul că şi persoanele cu grad de rudenie II şi
III (cumnat, nepoţi etc.), să fie îndreptăţite să exercite activitate de comerţ
a produselor obţinute în fermă/gospodărie proprie atât timp cât locuiesc şi
se gospodăresc împreună cu titularul atestatului de producător.
Consideră, de asemenea, că se impune modificarea art. 3 alin. (2),
astfel atestatul de producător să fie valabil un an agricol (01.07-30.06),
întrucât este necesară efectuarea de verificări în conformitate cu
prevederile alin. (3) şi (4) ale aceluiaşi articol.
În situaţia în care valabilitatea ar fi pe un an calendaristic şi s-ar
solicita eliberarea atestatului de producător în lunile noiembrie-februarie,
nu ar fi posibilă verificarea culturilor existente pe suprafeţele de teren
pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.
Totodată consideră că este mai practic ca emiterea acestor atestate
de producător, precum şi vizarea lor semestrială, de către autorităţile
administrativ-teritoriale să se facă într-o perioadă de timp bine
determinată, astfel încât acestea să-şi poată gestiona eficient activitatea.
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei până la stabilirea
viitoarei configuraţii a MADR şi până la prezentarea unui punct de
vedere al viitoarei conduceri a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii
şi industriei alimentare (Plx 678/2015).
Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat
proiectul de lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus
continuarea analizei într-o şedinţă viitoare.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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