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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 05.07.2017
Nr.
4c-4/361

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27,28 și 29 iunie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
26, 27,28 și 29 iunie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport, PLx. 129/2016).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (raport,
PLx. 542/2011).
3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
(raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.
172/2017).
4. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
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5. Audierea domnului Petre Daea în comisiile reunite de
agricultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidat propus de
primul-ministru desemnat, domnul Mihai Tudose, la funcţia de
membru al Guvernului, respectiv ministru al agriculturii şi
dezvoltării rurale.
Lucrările şedinţei din ziua de 26 iunie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (raport, PLx. 129/2016).
2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (raport,
PLx. 542/2011).
Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi CsabaIstván Sebestyén au fost absenţi.
A participat ca invitat:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală: PLx. 129/2016.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propunându-se înlocuirea unor termeni, introducerea
unor prevederi de clarificare cu privire la persoanele care pot deveni
membri ai camerelor agricole, stabilirii unui nou termen pentru
2

constituirea comitetelor judeţene de iniţiativă, redefinirii atribuţiilor
camerelor agricole, finanţării primelor alegeri pentru camerele
judeţene şi Camera Naţională de la bugetul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, domnul Anton Păştinaru a
specificat următoarele aspecte referitoare la proiectul de lege:
- nu răspunde cerinţelor de descentralizare prin înfiinţarea
unor structuri noi cu fonduri de la bugetul de stat;
- acordarea cu titlu gratuit a imobilelor şi spaţiilor către
camerele agricole nu este corelată cu prevederile constituţionale;
- atribuţiile camerelor agricole introduse la art. 18 şi 19
creează confuzii, antinomii, paralelisme legislative şi chiar abuzuri
asupra fermierilor;
- nu este rezolvată problema numărul unu a legii-bugetarea
acţiunilor prevăzute în proiectul de lege.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a apreciat iniţiativa ca
fiind una necesară, Camerele Agricole funcţionând în toată Europa.
Domnul deputat Tinel Gheorghe în calitate de coiniţiator al
Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală nr. 283/2010 a criticat tergiversarea punerii în aplicare a
legii, propunând reorganizarea unor structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale pe modelul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi
Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.
Domnul deputat Corneliu Olar a propus depunerea unei
iniţiative îmbunăţăţite, cu acelaşi obiect de reglementare, care să
corespundă cerinţelor actuale.
În urma dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-au
înregistrat 4 voturi împotrivă) respingerea proiectului de lege.
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice: PLx.
542/2011.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect
de reglementare crearea cadrului legal necesar acordării ajutoarelor
financiare nerambursabile producătorilor agricoli care realizează
culturi de plante energetice pe o suprafaţă agricolă mai mare de 2
hectare, în scopul stabilizării liniilor de produse alimentare prin
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trecerea la cultura plantelor nealimentare, al asigurării posibilităţii
alternative pentru alegerea culturilor care se adaptează la condiţiile
specifice locului de producţie. De asemenea, a specificat că raportul
a fost retrimis Comisiei de două ori din plenul Camerei Deputaţilor.
Domnul deputat Tinel Gheorghe l-a întrebat pe domnul
secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş dacă Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a făcut demersurile necesare la
Comisia Europeană în privinţa acordării ajutorului de stat pentru
punerea în aplicare a proiectului de lege mai sus menţionat.
Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş a motivat
punctul de vedere negativ al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, comunicând următoarele:
- culturile de plante energetice lemnoase, cuprinse în Anexa
nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
249/2016 privind aprobarea formularului tip al cererii unice de plată
pentru anul 2016, beneficiază de aceleaşi scheme de plăţi ca şi
celelalte culturi agricole, respectiv: schema de plată unică pe
suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema
simplificată pentru micii fermieri, toate finanţate din fonduri
europene, precum şi de ajutoarele naţionale tranzitorii, din bugetul
naţional, în condiţiile respectării legislaţiei naţionale în vigoare;
- s-ar crea premisele pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu
acest tip de plante, în detrimentul celor utilizate în scop alimentar,
ceea ce ar contribui la diminuarea ofertei de produse agroalimentare
şi creşterea importurilor;
- în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu
au fost prevăzute fonduri pentru stimularea financiară suplimentară
a culturilor de plante energetice lemnoase şi nici Strategia Fiscal
Bugetară 2016-2018 nu include o astfel de măsură.
Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport de respingere.
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 iunie 2017,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
(raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.
172/2017).
Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi CsabaIstván Sebestyén au fost absenţi.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi
Pădurilor;
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect
de reglementare completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105 privind frontiera de stat a României, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea art. 26 din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii
introducerii virusului pestei porcine africane în ţara noastră şi,
totodată, pentru combaterea riscurilor la adresa securităţii şi
siguranţei alimentelor.
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Raportul comun întocmit de Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic a fost retrimis din plenul Camerei
Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 2017 în vedere depunerii unui
raport comun înlocuitor.
În urma dezbaterilor s-a hotărât în unanimitate de voturi,
adoptarea unui raport preliminar înlocuitor cu amendamente admise.
Lucrările au continuat în ziua de 28 iunie 2017, având
următoarea ordine de zi:
1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).
Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi CsabaIstván Sebestyén au fost absenţi.
A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 iunie 2017,
având următoarea ordine de zi:
1. Audierea domnului Petre Daea, în comisiile reunite de
agricultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidat propus de
primul-ministru desemnat, domnul Mihai Tudose la funcţia de
membru al Guvernului, respectiv ministru al agriculturii şi
dezvoltării rurale.
Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai
Comisiei. Domnii deputaţi Cristian Ghinea şi Csaba-István
Sebestyén au fost absenţi.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan
Munteanu, președintele Comisiei.
Înante de a acorda cuvântul domnului Petre Daea, domnul
peşedinte Ioan Munteanu a ţinut să aprecieze prestaţia exemplară a
domnului ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale în scurtul
mandat avut.
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Domnul preşedinte Ioan Munteanu a precizat modalitatea în
care se va desfăşura audierea: o scurtă prezentare a activităţii din
actualul mandat a domnului Petre Daea, urmată de întrebări.
Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a propus ca procedură de
lucru, ca fiecare întrebare adresată domnului ministru să fie urmată
de răspuns.
Domnul Petre Daea a informat Comisia cu privire la faptul că
în următoarea sesiune parlamentară va prezenta stadiul fiecărei
măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
În privinţa Programului de Guvernare domnia sa a specificat
că nu au intervenit modificări.
Domnul deputat Nicolae Giugea a semnalat faptul că
organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii – OUAI – Dăbuleni
au beneficiat de apă pe canalele de irigaţii din 25 iunie 2017, de
aceea a insistat ca monitorizarea să fie extrem de strictă şi sistemul
de irigaţii să se dezvolte.
Domnul Petre Daea a specificat că la preluarea mandatului nu
era demarat Programul de irigaţii, în prezent sunt aprobate
documentaţiile tehnice pentru 31 de amenajări, reabilitarea
sistemului urmând să cuprindă 3 etape:
- etapa I unde sunt 40 de amenajări de irigaţii pe o suprafaţă
de 1,3 milioane de hectare şi unde sunt constituite organizaţii;
- etapa a II a unde organizaţiile sunt în formare;
- etapa a III a unde nu există organizaţii;
De asemenea Direcţiile Agricole Judeţene au venit în
sprijinul iniţiativei locale a proprietarilor de teren să constituie astfel
de organizaţii. Cele două componente ale sistemului de irigaţii sunt
: partea principală a sistemului reprezentată de: staţiile de
pompare/repompare şi canalele de aducţiune (finanţate de la bugetul
de stat) precum şi unităţile hidraulice care cuprind staţiile de punere
sub presiune până la hidrant din interiorul asociaţiilor (finanţate
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală prin Măsura 4.3).
Domnul ministru a mulţumit Comisiei pentru promovarea actului
normativ care prevede acordarea cu titlu gratuit a apei pentru
7

fermieri. În prezent 872 de kilometri de canal este alimentat cu apă
din Dunăre, 120 de kilometri cu apă din Siret, 60 de kilometri cu
apă din Prut şi 17 kilometri cu apă din Olt.
Domnul senator Barna Tánczos a solicitat clarificări
referitoare la Zona montană care din punctul de vedere al domniei
sale este neglijată întrucât suma alocată pentru acestă zonă prin
Măsura 4.1. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ar trebui
să reprezinte 35-36% şi în realitate au fost alocate doar 7% din
fonduri.
Domnul Tánczos a enumerat şi alte probleme care trebuiesc
remediate în zona montană: atacul animalelor sălbatice, în special a
urşilor, fermierii fiind cei mai expuşi şi a semnalat că este al doilea
an când Ministerul Mediului nu aprobă cota de vânătoare, zilnic în
judeţul Harghita fiind culturi distruse de urşi şi oameni atacaţi. O
altă solicitare a domnului senator a fost cea referitoare la finanţarea
prin Măsura 10 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a
Zonei montane conform Directivei Europene Natura 2000.
Domnul Petre Daea îi va pune la dispoziţie domnului senator
Programul privind Strategia Zonei montane. În privinţa animalelor
sălbatice va demara acţiuni comune cu ministerul de resort de
majorare a cotei de recoltă.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros i-a solicitat domnului
ministru Daea clarificări referitoare la proiectul privind Camerele
Agricole, entităţi care reprezintă interesele agricultorilor, care nu a
fost suţinut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Domnul Petre Daea a specificat că modalitatea tehnică
propusă de actul normativ a primit aviz negativ din partea
Ministerului agriculturii şi Dezvoltării rurale şi nu principiul legii.
Domnul deputat Vasile Gudu a propus derularea prin
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui Program de
pregătire de scurtă durată în parteneriat public privat, în vederea
asigurării specialiştilor în agricultură.
Domnul Petre Daea a informat că un prim pas a fost făcut
prin intermediul unei iniţiative legislative aflate în dezbatere în
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Camera Deputaţilor privind preluarea liceelor agricole de la
Ministerul Educaţiei Naţionale la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Domnul deputat Corneliu Olar a solicitat clarificări privind
Zona montană, în special a ariilor protejate unde proprietarii de
teren nu primesc subvenţii şi chiar sunt obligaţi să restituie sumele
încasate cu ani în urmă pentru terenurile aflate în intaravilanul
localităţii nu primesc autorizaţie de construcţie. Crescătorii de
animale din Zona de munte sunt condiţionaţi de plata subvenţiei pe
cap de bovine şi de amplasarea în gospodărie a foselor septice la o
distanţă de un kilometru faţă de grajd.
Domnul Petre Daea a confirmat existenţa unui colectiv de
lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Ministerului
Mediului în vederea clarificării aspectelor menţionate de domnul
deputat Olar.
Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a ridicat problema
neutralizării subproduselor de origine animală care crează
disfuncţionalităţi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale,
respectiv la nivelul consiliilor judeţene care au atribuţii în acest
sens, astfel încât nu pot fi încheiate contracte cu firmele abilitate
întrucăt normele de aplicare ale legii nu sunt gata.
Domnul Petre Daea i-a comunicat domnului deputat că
normele metodologice urmează să fie publicate.
Domnul deputat Aurel Robert Boroianu i-a adresat domnului
ministru trei întrebări:
- dacă domnul ministru are cunoştinţă de existenţa pe agenda
Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor a proiectului de
modificare şi completare a Legii nr.321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare ?
- dacă domnul ministru a fost informat de secretarul de stat
relaţia cu Parlamentul, care a participat la dezbaterea proiectului
mai sus menţionat că propunerile susţinute de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale contravin Programului de
guvernare ?
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- cum vor fi puse în aplicare măsurile de stimulare a
crescătorilor de suine cât timp modificările propuse duc la
diminuarea acestor unităţi de producţie.
Domnul Petre Daea: Programul de guvernare aprobat prin
lege de Parlament este respectat. Programul de stimulare a suinelor
este preocupare fundamentală pentru minister. În privinţa
propunerilor susţinute de secretarul de stat, a dorit să ştie punctual
ce modificare contravine Programului de guvernare.
Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel i-a solicitat domnului
Daea prezenţa mai des la şedinţele comisiei şi a întrebat când vor
putea fi implementate instrumentele de creditare şi partajare a
riscului şi când vor fi funcţionale voucherele pentru formare
profesională.
Domnul deputat Petre Daea a subliniat faptul că o bună
comunicare este extrem de importantă, în privinţa creditării suma
maximă nu va depăşi 3 milioane de euro, garanţii din partea statului
de 80% şi 20% din partea fermierilor reprezentînd contravaloarea
terenului.
În urma audierii domnului Petre Daea ,Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală a Senatului, au avizat favorabil (19 voturi pentru,
5 voturi împotrivă şi 3 abţineri) candidatura domnului Petre Daea la
funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale.

PREŞEDINTE,
Ioan Munteanu

SECRETAR,
Dan Ciocan
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