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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice
Bucureşti, 27.11.2017
Nr.
4c-4/604

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 noiembrie 2017
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 și 9
noiembrie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea strategiei și activității Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale de către domnul ministru Petre Daea (ședință comună
cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală din
Senat).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 318/2016 - retrimitere
din plen).
3. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri (aviz pentru Comisia pentru muncă și
protecție socială; PLx 393/2017)
4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice(aviz pentru Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 404/2017).
5. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
art. 5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
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comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 314/2017).
Lucrările şedinţei din ziua de 7 noiembrie 2017 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea strategiei și activității Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale de către domnul ministru Petre Daea (ședință comună
cu Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală din
Senat).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ
Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, AurelRobert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,
Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Ioan
Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , CsabaIstván Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban,
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat
Ionuț Simionca a absentat fiind în concediu medical.
Au participat ca invitați:
-domnul Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Dănuț Alexandru Potor, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Mihai Iulian Vișan, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
-domnul Florin Ionuț Barbu, director general, Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare;
-domnul Adrian - Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
-domnul Adrian Pintea, director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
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-domnul Valeriu Tabără, vicepreședinte, Academia de Științe
Agricole și Silvice-Gheorghe Ionescu Șișești;
-domnul Mihai Nicolescu, vicepreședinte, Academia de Științe
Agricole și Silvice-Gheorghe Ionescu Șișești;
-domnul Nini Săpunaru, președinte, Senatul organizației non-profit
AgroInteligența;
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat
Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care i-a mulțumit
domnului ministru Petre Daea pentru prezența la dezbatere.
Domnul ministru Petre Daea a specificat că a solicitat această
întălnire pentru a pezenta membrilor celor două comisii de agricultură
stadiul de implementare al Programului de Guvernare în anul 2017 și
obiectivele propuse pentru anul 2018.
Până în prezent Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a
emis 435 acte normative : 5 legi, 6 ordonanțe, 58 hotărâri de Guvern,
357 de ordine și 9 memorandumuri.
Primul obiectiv pe care domnul ministru și l-a propus, încă de când
a fost nominalizat să ocupe funcția de ministru al agriculturii și
dezvoltării rurale, a fost acordarea la timp a subvențiilor pentru fermieri.
Acest lucru s-a materializat prin acordarea la timp a subvențiilor pentru
Campania din 2016 în cuantum de 2, 765 miliarde de euro la data de 31
martie 2017. Pentru Campania 2017, plățile în avans au fost demarate pe
16 octombrie 2017, urmând ca în perioada 16-30 noiembrie să fie
acordat întregul avans, iar pe data de 1 decembrie să se înceapă plata
regulară. Ca element de noutate anul acesta Agenția de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură a introdus reguli de accesare a sprijinului
cuplat pentru bovine și ovine.
Al doilea obiectiv a fost creșterea gradului de absorbție a
fondurilor europene de la Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA), care a fost de 99,4%, reprezentând cel mai mare procent din
Uniunea Europeană. La - FEADR - Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală obiectivul propus a fost de a accesare a 1, 4 miliarde
euro și s-au accesat 1,550 miliarde euro.
Al treilea obiectiv realizat a fost implementarea Programul de
sprijin pentru producătorii de tomate în spații protejate (sere, solarii),
Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de
13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000
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euro/beneficiar/an astfel încât să asigure necesarul de consum intern al
tomatelor, din producția autohtonă. Programul a demarat în data de
1.02.2017 și au beneficiat de el peste 9300 de legumicultori.
Al patrulea obiectiv a fost reabilitarea infrastructurii principale de
irigații prin Programul Național de Reabilitare a Infrasructurii Principale
de Irigații din România. Programul se va realiza în trei etape: prima
etapă o reprezintă reabilitarea a 86 de amenajări de irigații până în anul
2020. Anul acesta au fost puse în funcțiune 24 de stații de pompare și a
fost reabilitat sistemul de irigații din Amenajarea Manoleasa din
Botoșani pe o lungime de 7,3 km. 35 amenajări vor fi reabilitate în
cursul anului 2018. Apa gratuită la Stațiile de punere sub Presiune a fost
asigurată pentru o suprafață de 1700 de km2.
Al cincilea obiectiv l-a reprezentat punerea în funcțiune al
Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor. Acest
program guvernamental a fost pregătit pentru lansare cu o lună mai
devreme față de anul 2016 (respectiv 15 mai 2016), ca urmare a
modificărilor climatice, precum: temperaturi scăzute, căderi de grindină,
factori ce s-au manifestat atipic față de anii precedenți. S-au stabilit 15
puncte de lansare care au devenit operaționale începând cu 15.04.2017.
În lunile aprilie –septembrie s-au folosit un număr de 927 rachete
antigrindină pentru prevenirea căderilor de grindină și protejarea
culturilor valoroase viticole și pomicole în zonele Iași, Vrancea și
Prahova.
Al șaselea obiectiv l-a reprezentat implementarea Programului de
acordarea creditelor de dezvoltare pentru stimularea producției vegetale,
zootehnice, industrie alimentară și acvacultură; acordarea de garanții de
stat prin Fondul de garantare pentru agricultura de 80% și o dobânda
egală cu ROBOR plus două puncte procentuale. Au fost acordate, în
perioada 1 iulie – 12.10.2017, credite pentru un număr de 321 de
fermieri.
Al șaptelea obiectiv a vizat reforma instituțională a Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din subordine. Au fost
reorganizate următoarele direcții: Direcția generală politici agricole,
Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar și Direcția industrie
alimentară.
Un alt domeniu supus reorganizării va fi și cel al cercetării.
Domnul ministru Daea a continuat cu prezentarea producțiilor
vegetale obținute în anul 2017 la următoarele culture: 4.836 kg/ha la
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grâu, 2.844 kg/ha la rapiță, 2.776 kg/ha la mazăre, 2.725 kg/ha la floarea
soarelui, 2.381 kg/ha la soia și 5.858 kg/ha la porumb.
În privința proiectelor pe care dorește să le pună în practică în
anul 2018, domnul ministru Daea a anunțat ca obiectiv prioritar
zootehnizarea agriculturii, dar și proiecte precum Programul de susţinere
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, a Programului
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi
prelucrare primară a lânii în zona montană, a Programului de susţinere a
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească şi Brună, a
Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
creştere a bubalinelor, a Progarmului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de
pădure şi plantelor medicinale în zona montană precum și a altor
Programe de susținere a activității specifice zonei montane.
În finalul ședinței domnul ministru Daea a solicitat sprijin
parlamentar pentru susținerea proiectelor enumerate și asigurarea
finanțării acestora prin acordarea unui aviz favorabil atunci când
proiectul bugetului de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale pentru anul 2018 va fi discutat în Parlament.
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 8 noiembrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza
Propunerii
legislative pentru
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (raport
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 318/2016 retrimitere din plen).
2. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri (aviz pentru Comisia pentru muncă și
protecție socială; PLx 393/2017)
3. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice(aviz pentru Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic; PLx. 404/2017).
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,
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Dănuţ Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc,
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,
Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Ioan
Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , CsabaIstván Sebestyén, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban,
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat
Ionuț Simionca a absentat fiind în concediu medical.
Au participat ca invitați:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, preşedintele Comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art. 25 alin.(1) din Legea nr. 205/2004, în sensul majorării limitelor
pedepselor pentru infracţiunea incriminată în cuprinsul acestei
norme.Proiectul a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și
imunități, iar Senatul a respins propunerea legislativă. În şedinţa din 19
aprilie 2017, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea
propunerii legislative, la cele două comisii sesizate în fond, în vederea
reexaminării şi depunerii unui nou raport comun.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui rapot comun suplimentar de respingere a propunerii
legislative.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectului de lege are ca obiect de reglementare modificarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri, republicată, în vederea reglementării
adecvate a activităților specifice domeniului agricol. Senatul a adoptat
proiectul de lege. Avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice va fi transmis Comisiei pentru
muncă și protecție socială care este sesizată în fond. Domnul Păștinaru a
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specificat faptul că domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a depus
amendamente la acest proiect.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi,
amânarea votului final pentru o săptămână.
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice care vizează remedierea
unor situații precum cele ale licențelor de exploatare minieră care se
suprapun peste ariile naturale protejate. Senatul a adoptat proiectul de
lege. Avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice va fi transmis Comisiei pentru mediu și
echilibru ecologic.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectul de lege.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 noiembrie 2017,
având următoarea ordine de zi:
Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
art. 5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport
comun cu: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 314/2017).
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 25 membri ai
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ
Păle , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, AurelRobert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,
Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Ioan
Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Csaba-István Sebestyén, ValeriuAndrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea,
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Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Ionuț Simionca (aflat în
concediu medical) și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.
PREȘEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN
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