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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 

Bucureşti, 08.02.2017 
Nr. 4c-4/49 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 3 februarie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
în ziua de 3 februarie 2017, având următoarea ordine de zi: 
          1. Dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 2017 (aviz; PLx 7/2017). 
         Ședința s-a desfășurat în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală din Senat.  

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Vasile Gudu a fost înlocuit de domnul 
deputat  George Șișcu. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost 
absent. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Petre Daea - Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuț Alexandru Potor – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Attila Gyorgy – secretar de stat, Ministerul 

Finanțelor Publice. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2017. 

Domnul deputat Ioan Munteanu, președintele comisiei, a 
prezentat propunerile de program pentru desfășurarea dezbaterilor 
și le-a supus votului. Propunerile au fost votate în unanimitate.  

Domnul Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării 
rurale,  a prezentat o sinteză a bugetului MADR pentru 2017. A 
afirmat că este pentru prima dată când bugetul este construit pe 
programe și are în spate etapele de derulare și sumele necesare 
realizării programelor menționate.  

Prima măsură pe care și-au propus-o este asigurarea 
sumelor pentru plata subvențiilor. Sumele trebuie să ajungă la 
fermieri la timp. S-au înregistrat erori în ceea ce privește controlul 
pe teren. Se va acorda atenție sporită refacerii sistemului de 
irigații. Se va asigura apa gratuită la stațiile de punere sub 
presiune. Irigarea culturilor poate contribui la creșterea nivelului 
producțiilor agricole.  

Refacerea sistemului de irigații presupune o muncă enormă 
și un proces laborios. Trebuie operaționalizate suprafețele viabile 
să fie irigate.  

Sunt avute în vedere 40 de amenajări de irigații, pentru 
prima etapă.  

În acest an, sumele prevăzute în buget se vor adresa unui 
anume areal. Prima etapă începe în 2017 și va continua până în 
2018.  

Vor fi reabilitate 69 de stații de pompare. Se va începe cu 
sistemul Ialomița-Călmățui și se va continua cu celelalte sisteme 
existente.  

Un alt program pe care-l lansează este „Dezvoltarea 
sistemului antigrindină și de creștere a precipitațiilor.ˮ Sunt 
pregătite actele normative pentru aceste prevederi și sunt stabilite 
și sumele necesare. Vor fi trei centre operaționale, Muntenia, 
Transilvania și Moldova și 7 unități de combatere. Se vor realiza 
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60 de unități de lansare: în prima fază vor fi acoperite 500.000 de 
hectare, iar în faza a II-a se vor acoperi în jur de 800.000 ha. 

Al patrulea obiectiv se referă la creșterea absorbției 
fondurilor europene. A arătat că nu a găsit la minister o situație 
care să-i permită să aprecieze cum s-a gândit acest program. 

„Din păcate, din cauza metodologiei greoaie, am pierdut 
aproape 1 miliard de euro în exercițiul financiar trecut.ˮ  

Actualul program prevede în detaliu ce trebuie făcut, 
pentru o absorbție mai bună a fondurilor europene.  

Și-au propus să realizeze un program pentru susținerea 
culturii de tomate. Necesarul în domeniu este asigurat doar câteva 
luni pe an, restul este adus din afara țării, ceea ce indică 
necesitatea acestui program. Prin acest program se urmărește să se 
realizeze peste 1.300 ha solarii, să se găsească beneficiarii, în 
număr de peste 13.300 de agricultori, care să producă peste 
26.000 de tone de tomate, care să acopere necesarul în perioadele 
critice și care să ducă la scăderea prețurilor.  

Un alt program vizează susținerea producătorilor de carne 
de porc din România.  

În România această specie era într-un declin permanent și a 
fost căutat un mecanism încât această specie să fie susținută.  

Un alt program se referă la încurajarea producției bio, 
creșterea suprafețelor  cultivate în aceste condiții. Sunt clarificate 
toate etapele și sumele care trebuie acordate.  

Printr-un alt program se urmărește încurajarea activităților 
din zona de munte. Este o rezervă nelimitată pentru a încuraja și 
dezvolta această zonă.  

Un alt obiectiv este realizarea unor facilități pentru accesul 
la credite. S-au prevăzut garanții de până la 80% pentru credite 
pentru capital de lucru. Există un proiect de act normativ care să 
reducă valoarea comisionului de la 3,8% pentru fondul de 
garantare, la 2%. Scăderea valorii comisionului este dictată de 
necesitatea menținerii în piață a fondurilor de garantare.  

Au urmat dezbateri.  
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Domnul deputat Nicolae Giugea – a afirmat că sunt multe 
lucruri interesante care au fost prezentate în program. Cu unele 
este de acord, dar nu este de acord cu modul în care sunt 
finalizate. Pe programul antigrindină nu se acoperă zone multe și 
este ineficient.  

Programul bio – cum dezvoltă acest program, în condițiile 
în care laboratoarele care să certifice producția au primit sume 
atât de mici, de 25.000 lei ?  

Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – este unul din 
cele mai bune programe, dar trebuie acordată mai multă atenție 
modului în care se acoperă toate zonele, având în vedere că 
teritoriul țării este împărțit proporțional în șes, deal și munte, dar 
programele se axează mai mult pe zona de câmpie.  

La fel, raportul vegetal-zootehnic este dezechilibrat, în 
favoarea sectorului vegetal.  

Un alt dezechilibru se referă la caracterul multifuncțional al 
agriculturii, în sensul că protecția mediului, îndeplinirea funcțiilor 
sociale și alte funcții nu sunt avute în vedere în aceeași măsură. 
Din aceste considerente, bugetul pare cel puțin neechilibrat, dar 
speră că pe parcursul anului să fie operate corecțiile necesare.  

Domnul senator Costel Șoptică – dacă Agenția de Păți și 
Intervenție pentru Agricultură este subordonată MADR, se poate 
spera ca deficiențele constatate de domnul ministru să fie 
înlăturate ? A întrebat cum se vor cheltui sumele repartizate 
pentru irigații ? 

Domnul deputat Corneliu Olar – pe zona de munte există o 
problemă: anumite ONG-uri au creionat țara pe arii protejate, Sit 
Natura 2000. Nu a văzut ca în Comisie să fie abordate probleme 
din silvicultură. Nu este de acord cu regulile impuse pentru ariile 
protejate, care au implicații economice pentru proprietarii de 
păduri.  

Domnul deputat Adrian-Nechita Oros – a criticat faptul că 
PNDR a fost scris de o firmă olandeză, care nu s-a consultat cu 
fermierii. Anul acesta să fie înlăturate neajunsurile.  
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Domnul deputat Nicolae Giugea – a adresat unele întrebări 
legate de structura bugetului.  

După finalizarea dezbaterilor, domnul Petre Daea a dat 
răspunsuri la  întrebările formulate și a clarificat unele aspecte 
rezultate în urma discuțiilor purtate.  

Au urmat dezbaterile pe amendamentele formulate.  
Domnul deputat Ioan Munteanu – a precizat că sunt 

formulate 10 amendamente, prezentate într-o listă distinctă. 
În timpul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au 

acordat voturi amendamentelor formulate astfel: 
- la amendamentul de la poziția 1 s-a propus adoptarea. 

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate; 
- la amendamentul de la poziția 2 s-a propus aprobarea. 

Propunerea a fost votată cu 21 de voturi pentru și 10 abțineri; 
- la amendamentul de la poziția 3 s-a propus aprobarea. 

Propunerea a fost votată cu 20 de voturi pentru și 11 abțineri; 
- amendamentele de la pozițiile 4 și 5 au fost respinse. S-

au înregistrat 10 voturi pentru și 21 de voturi împotrivă; 
- amendamentul de la poziția 6 a fost respins. S-au 

înregistrat 1 vot pentru, 27 voturi împotrivă și 3 abțineri; 
- amendamentul de la poziția 7 a fost respins. S-au 

înregistrat 10 voturi pentru amendament și 21 de voturi împotrivă; 
- amendamentele de la pozițiile 8, 9 și 10 au fost respinse 

în unanimitate.  
În ansamblu, proiectul de buget al agriculturii a fost 

aprobat cu 21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă. 
În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza propunerii 

de buget pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor. 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- domnul Geronimo Răducu Brănescu – președinte, 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor;  
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- domnul Csutak Laszlo Nagy – vicepreședinte, 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; 

- domnul Gabriel Vasile Drăgan – director general, 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor. 

Domnul Geronimo Răducu Brănescu, președinte 
ANSVSA, a prezentat în detaliu principalele programe pe care 
este structurat bugetul Autorității și a subliniat că ANSVSA 
acționează în scopul asigurării statusului de sănătate al 
animalelor, precum și al populației României, în linia programului 
de guvernare, a programelor și proiectelor asumate, cu respectarea 
legislației specifice domeniului.  

Au urmat dezbateri.  
Au luat cuvântul domnii deputați Sebestyen Csaba-Istvan, 

Dănuț Păle, Adrian-Nechita Oros, Ioan Dîrzu, domnul senator 
Alexandru Pereș. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea 
proiectului de buget al ANSVSA. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 20 de voturi pentru și 6 abțineri.  

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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