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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2006, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane – avizare – PLx 749/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – sesizare în fond - PL.X758/2006; 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării 
publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD – 
sesizare în fond - PL.X757/ 2006; 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea – sesizare în fond - PL.X 731/2006. 

Lucrările şedinţei din data de 31 octombrie 2006 au început la orele 1400 şi au 
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane – avizare – PLx 749/2006; 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – sesizare în fond - PL.X758/2006; 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării 
publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD – 
sesizare în fond - PL.X757/ 2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat Mircia Giurgiu, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 
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Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Laslo Klarik – director general, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit;  
- doamna Ecaterina Roşu – director general adjunct, Agenţia de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit;  
- domnul Cristinel Şonea – director general adjunct, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Constantin Răduc – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nicolae Sterghiu – director general, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură; 
- domnul Robert Bartha – preşedinte, Autoritatea Hipică Naţională; 
La şedinţă a participat şi domnul deputat Petre Lificiu, iniţiator al proiectului de 

lege aflat la primul punct al ordinii de zi. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane – sesizare în fond – PL.x 749/2006. 
Domnul deputat Petre Lificiu, iniţiator al proiectului de lege, a prezentat 

expunerea de motive. Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea administrării 
spaţiilor verzi din zonele urbane, obiectiv de interes public, în vederea asigurării calităţii 
factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei. 

Au urmat dezbateri generale. Au luat cuvântul domnii deputaţi Valeriu Tabără, 
Vasile Mocanu, Dragoş Dumitriu care au apreciat modul în care a fost gândită această 
lege şi au formulat amendamente care vor fi înaintate către Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, unde proiectul de lege va fi analizat 
pe fond.  

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – a apreciat iniţiativa de a elabora o lege într-
un  astfel de domeniu şi a declarat că va propune eliberarea unui aviz favorabil. Este, 
totuşi, o lege care, doar enunţată nu rezolvă problema. Este o lege cu 27 de articole, la 
care deja au fost formulate amendamente şi care trebuie analizată prin prisma directivelor 
europene în domeniu. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus eliberarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – sesizare în fond - PL.X758/2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive. 

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, România, ca şi celelalte 
state candidate, beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă, în vederea alinierii 
treptate la standardele comunitare a diverselor domenii de activitate. 

Astfel, agricultura, silvicultura, pescuitul şi dezvoltarea rurală beneficiază în 
perioada de pre-aderare de Instrumentul Special de Preaderare pentru Agricultură şi 



 3

Dezvoltare Rurală (SAPARD), iar perioada post-aderare va beneficia de Fondul European 
pentru Garantarea Agriculturii (FEGA), de fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
rurală (FEADR) şi de fondul European pentru Pescuit (FEP).  

Pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îşi propune un sistem administrativ propriu, 
format din funcţionari publici şi personal contractual aparţinând atât ministerului cât şi 
altor autorităţi şi organisme din subordinea sau coordonarea sa, cu atribuţii şi 
responsabilităţi în gestionarea fondurilor europene pentru agricultură. 

În subordinea Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este 
organizată şi funcţionează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie 
publică cu personalitate juridică ce are ca obiectiv de activitate aplicarea măsurilor de 
sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate prin intermediul Fondului european Agricol 
pentru Garantarea Agriculturii precum şi de la bugetul de stat al României. 

Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii pentru Agricultură, pregăteşte structura instituţională pentru gestionarea 
fondurilor europene pentru agricultură, iar la data aderării va fi responsabilă cu derularea 
şi gestionarea acestor fonduri. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură devine începând cu data aderării 
la Uniunea Europeană organul de implementare a politicii agricole asumate sau iniţiate de 
către Guvernul României prin intermediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

Accesul la aceste fonduri se face în baza unor condiţii bine definite în 
reglementările Uniunii Europene,  cu responsabilităţi clare şi cu funcţii specifice la 
nivelul fiecărei instituţii implicate în implementarea tehnică şi financiară a acestor 
fonduri.    

Pentru a asigura un management performant şi a realiza o apropiere a Agenţiei 
faţă de beneficiari, directorul general al Agenţiei în calitatea sa de ordonator secundar de 
credite va delega unele atribuţii, rezultate din această calitate, directorilor sucursalelor 
judeţene.  

Obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă îl 
constituie în fapt majorarea salariilor personalului Agenţiei cu 75%. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul deputat Dumitru Pardău, în calitate de raportor a prezentat elementele 

principale ale proiectului de lege, subliniind că descentralizarea era necesară şi în acest 
domeniu, iar efectele aşteptate în urma aplicării acestor prevederi vor fi pozitive. 

Domnul deputat Ioan Stan – nu este de acord cu nivelul ridicat al salariilor celor 
care lucrează în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, raportat la 
salariile celorlalţi specialişti care lucrează în agricultură. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – doreşte mai multe date în legătură cu nivelul 
salariilor celor care lucrează la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi este de 
părere că adevăraţii specialişti, care au dus greul agriculturii româneşti, dar care nu sunt 
cuprinşi în noile structuri ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sunt 
dezavantajaţi de nivelul salariilor pe care le primesc acum, sub nivelul altor categorii de 
specialişti, în ciuda muncii grele şi a responsabilităţilor cu care se confruntă. 
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Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – afirmă că, în acest caz, nu discuţiile despre 
salarizare trebuie să primeze. Este corect să-i plăteşti bine pe cei care-şi fac datoria. Când 
discutăm de o agenţie europeană, ea trebuie să funcţioneze ca un ceas. Trebuie ţinut cont 
că această instituţie este cea care va derula programele. 

A atras atenţia în legătură cu modul în care trebuie să fie selecţionaţi cei care 
lucrează în cadrul Agenţiei. Cei care sunt selecţionaţi şi lucrează aici trebuie să facă faţă 
unui mod nou de abordare şi rezolvare a problemelor.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – sunt câteva modificări propuse de iniţiator. Nu 
este de acord cu formularea din proiectul de lege şi doreşte unele lămuriri de la iniţiatori. 
Nu este interesat de creşterile propuse. 

Problema este că oamenii angajaţi prin concurs nu sunt de cea mai bună calitate. 
S-au adus fel de fel de persoane, angajate cu pile şi au fost lăsaţi pe dinafară cei care au 
experienţă. S-au făcut mari greşeli în organizarea concursurilor, care au fost în aşa fel 
derulate încât să câştige cei susţinuţi de anumite grupuri.  

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – a sesizat o seamă de neajunsuri în modul în 
care este organizată şi se desfăşoară activitatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. Nu este mulţumit de modul în care se face plata subvenţiilor. Metodele prin 
care banii ajung la fermieri trebuie simplificate, pentru că nu se ţine cont de realitate, iar 
fermierii trebuie să alerge şi să piardă timp pentru a prezenta un număr mare de 
documente, furnizate de instituţii aflate la distanţe mari unele de altele. Trebuie schimbată 
şi atitudinea sfidătoare a unora dintre funcţionarii care lucrează în cadrul unităţilor 
teritoriale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

Domnul deputat Liviu Timar – a menţionat aspecte concrete din procesul de 
constituire a filialei Mureş a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi cere să 
se acorde atenţie calităţii celor care lucrează în acest domeniu, cât şi celor care lucrează la 
direcţiile agricole şi care au dus greul în rezolvarea multelor probleme cu care agricultura 
se confruntă. 

În continuare, domnul Nicolae Sterghiu,  director general al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, a răspuns întrebărilor formulate şi a prezentat obiectivele 
viitoare ale Agenţiei.  

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, 
care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. Articolele 1, 2 şi 3 au fost votate în 
unanimitate. Articolul 4 a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 12 voturi pentru şi 9 
voturi  împotrivă. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul 
de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul 
Programului SAPARD – sesizare în fond - PL.X757/ 2006. 

Domnul Dănuţ Apetrei a prezentat expunerea de motive.  
Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului 

SAPARD alocate prin acordurile anuale de finanţare pentru perioada 2000-2006, precum 
şi faptul că s-au depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depăşesc alocarea 
financiară comunitară pentru Măsurile 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului 
produselor agricole şi piscicole”, 3.1 „Investiţii în exploataţiile agricole” şi 3.4 
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„Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple 
şi venituri alternative”, este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investiţii, în condiţii de şanse egale 
pentru toţi beneficiarii Programului SAPARD şi pentru aplicarea cerinţelor acquis-ului 
comunitar în sectorul agro-alimentar românesc. 

Măsura este necesară pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agro-
alimentar, precum şi pentru asigurarea unei acţiuni tranzitorii între Programul SAPARD şi 
viitorul program de dezvoltare rurală finanţat din fonduri comunitare, care se va derula 
începând din a doua jumătate a anului 2007. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul deputat Liviu Miroşeanu – în toate judeţele sunt multe proiecte care au 

necesitat bani. Sunt mulţi fermieri care au investit bani în această primă etapă şi au rămas 
fără bani pentru finanţarea proiectelor. 

Domnul deputat Romică Andreica – ar trebui publicate în format electronic toate 
proiectele eligibile. 

Domnul deputat Ionesie Gheorghioni – salută iniţiativa Guvernului şi roagă să se 
analizeze şi proiectele care nu au fost depuse până la data de 31 iulie 2006. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – apreciază programul iniţiat de Guvern şi cere 
să fie găsite surse de finanţare pentru acele proiecte  care se dovedesc viabile. 

După  finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
S-au formulat amendamente. Toate articolele au fost votate în unanimitate. 
În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 1 noiembrie 2006, începând cu orele 

930. Ordinea de zi a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea – sesizare în fond - PL.X 731/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat Mircia Giurgiu, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea 
unei baze de date pentru acestea –   PL.X 731/2006. 

Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – nu este de acord cu modul şi cu momentul în 
care a fost elaborată ordonanţa. 

În 2 luni, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie sau 
altcineva trebuia să realizeze individualizarea. 

Din păcate, Autoritatea Hipică Naţională este marginalizată, iar o acţiune cum este 
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea bazei de date înregistrează întârzieri 
nejustificate.  

Domnul deputat Levente Csaba Szekely – nu este de acord cu modul în care a fost 
elaborată ordonanţa de urgenţă, care prin unele articole goleşte de conţinut Legea calului. 
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Domnul deputat Nicolae Popa – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, prin emiterea acestei ordonanţe, anulează o lege necesară, Legea calului şi nu este 
de acord cu această iniţiativă.  

Domnul deputat Ionel Palăr – doreşte să se găsească alte soluţii pentru rezolvarea 
problemelor, încât Legea calului să nu fie mutilată. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – este împotriva prevederilor ordonanţei de 
urgenţă, cu care, de fapt, se distruge Legea calului. Nu trebuie anulată o lege numai 
pentru că cineva trebuie să manevreze nişte bani. Nici fizic, termenele stabilite prin 
ordonanţă nu pot fi duse la îndeplinire. 

Dezbaterile în şedinţă au continuat în ziua de 2 noiembrie 2006, începând cu orele 
930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea – continuarea dezbaterilor - PL.X 731/2006. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, motivat, domnul 
deputat Mircia Giurgiu, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele 
comisiei. 

Au continuat dezbaterile la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea 

Domnul deputat Vasile Mocanu – nu este de acord cu prevederile din proiectul de 
lege şi afirmă că va vota împotriva acesteia, pentru că până acum nu s-a făcut nimic în 
domeniul identificării şi înregistrării ecvinelor, în ciuda cerinţelor Uniunii Europene. 

Domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  - cere ca soluţia adoptată de comisie să fie cea care să deblocheze 
situaţia şi crede că o amânare a dezbaterii ar fi necesară. 

Domnul deputat dr. Atilla Kelemen – aminteşte greutăţile prin care a trecut Legea 
calului până la adoptare, precum şi obstacolele în organizarea Autorităţii Hipice 
Naţionale, ai căror angajaţi au lucrat fără să fie plătiţi timp de 4 luni. Propune amânarea 
dezbaterilor, pentru că împreună cu serviciile zootehnice ale Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să găsească soluţiile necesare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.   
 

  
PREŞEDINTE,      SECRETAR,  

Dr.  Atilla KELEMEN    Vasile MOCANU 


