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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi 12 aprilie 2007 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 
şi 12 aprilie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de 
garantare (sesizare în fond; adoptat de Senat; PL.x 175/2007). 

2.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (sesizare în fond; adoptat de Senat; PL.x 168/2007). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului  (raport de înlocuire; PL.x 122/2007). 

 
 
Lucrările şedinţei din data de 11 aprilie 2007  au început la 

ora 1400. Ordine de zi a fost următoarea: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de 
garantare (sesizare în fond; adoptat de Senat; PL.x 175/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea 
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi 
sistematizării teritoriului  (raport de înlocuire; PL.x 122/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

A absentat, motivat, domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat  
- domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nicolae Flaviu Lazin – secretar de stat; Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Dinu Toma – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Elena Tatomir - şef serviciu, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Toader – şef serviciu, Ministerul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Lică Daniel – director, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Matievschi – consilier, Ministerul 

Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Veronica Toncea – director general, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural; 

- doamna Adriana Chirea – director, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură; 

- domnul senator Nicolae Apostol. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Emanuil 

Semcu, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către 
fondurile de garantare (PL.x 175/2007). 

Doamna Veronica Toncea, director general al F.G.C.R. a 
arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea 
şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de 
garantare.  

Principalele intervenţii legislative vizează instituirea unor 
măsuri suplimentare în vederea continuării şi extinderii actualului 
mecanism financiar pentru derularea fondurilor ce sunt alocate 
României după data de 1 ianuarie 2007, din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru 
Pescuit. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul deputat Vasile Mocanu – a arătat că soluţia găsită şi 

înţelegerea cu care au fost tratate problemele în acest domeniu sunt 
de bun augur şi va sprijini adoptarea proiectului de lege pentru că 
acesta vine în sprijinul celor care accesează fonduri şi atrag resurse 
pentru dezvoltare şi modernizare. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole.  
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
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preluarea riscului de către fondurile de garantare a fost votat în 
unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al 
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului  
(PL.x 122/2007). 

Domnul deputat Adrian Semcu, preşedintele de şedinţă, a 
informat că proiectul de lege a fost retrimis la comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar. 

Domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în M.A.D.R., a 
arătat că se gândeşte la finanţarea unor acţiuni de promovare a 
produselor industriei alimentare. 

Domnul senator Nicolae Apostol - a arătat că acţiunea de 
promovare este binevenită şi că ea vine să suplinească eforturile 
patronatelor şi a grupurilor de producători din domeniu care nu au, 
totuşi, forţa de a susţine singure acest tip de activităţi. Este nevoie să 
se aducă la cunoştinţa celor interesaţi că standardele din industria 
alimentară s-au îmbunătăţit, că se acordă atenţie deosebită calităţii 
produselor alimentare şi respectării prevederilor din acquis-ul 
comunitar în domeniu.  

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără – a arătat că în perioada 
anterioară preocupările au fost orientate către elemente de 
îmbunătăţire a legii, pentru o mai bună antrenare a producătorilor şi 
a grupurilor de producători la realizarea unei producţii alimentare 
din resurse interne. 

Modul în care a fost formulată cerinţa din partea M.A.D.R. va 
duce la favorizarea unor grupuri, cum sunt cele din domeniul mass 
media. Nu admite să se facă promovare cu bani de la buget pentru 
produse realizate în mare parte cu componente din import. Este de 
acord cu sprijinirea producătorilor, dar nu este de acord să se susţină 
cu bani publici domeniul publicităţii. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a precizat că are alt punct 
de vedere decât al domnului deputat dr.Valeriu Tabără. În lege se 
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cere altceva. Dacă vrem să promovăm produsele procesate de 
industria românească trebuie să ne implicăm şi în susţinerea 
financiară. A formulat un amendament care să clarifice situaţia. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut ca soluţia în 
această problemă să fie mai bine gândită. Nu este de acord cu 
susţinerea propusă, care i se pare o altă variantă a programului 
„Fabricat în România”. 

În continuare s-a trecut la votarea amendamentelor formulate. 
Propunerile au fost votate în majoritate. S-a înregistrat 1 vot 

împotrivă. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. 
S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

Dezbaterile în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 aprilie 
2007, începând cu ora 900. 

Ordinea de azi aprobată a fost următoarea: 
 - Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile 
excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (sesizare în fond; adoptat de Senat; PL.x 168/2007). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei: Semcu 
Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu Vasile, Dumitriu Dragoş-
Petre, Andreica Romică, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Giurgiu 
Mircia, Gheorghe Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Hoban Ioan,  
Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu Liviu, Mocioalcă Ion, 
Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, 
Popa Nicolae, Puzdrea Dumitru, Stan Ioan, Szekely Levente Csaba, 
Tămagă Constantin, Timar Liviu.  

A absentat, motivat, domul deputat dr. Kelemen Atilla Béla 
Ladislau, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi din partea Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale au participat: 

 - domnul Töke István – secretar de stat; 
- doamna Elena Tatomir – şef serviciu; 
- domnul Dinu Toma – director general.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind 
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stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare (PL.x 168/2007). 

Domnul Dinu Toma, director general în M.A.D.R. a prezentat 
expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri generale, 
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a cerut date legate de 

valoarea stocurilor şi despre modul în care se va proceda pentru 
aplicarea în practică a măsurilor convenite cu Uniunea Europeană. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a afirmat că este normal să 
ne aliniem la normele Uniunii Europene. Este de părere că termenele 
fixate prin proiectul de lege trebuie bine analizate şi apoi urmărite în 
practică. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate 
articolele au fost votate cu majoritate. S-a înregistrat un 1 vot 
împotrivă. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. 
S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Adrian Emanuil Semcu        Vasile Mocanu  
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