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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
20, 21 şi 22 octombrie 2009, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; 
Pl.x 480/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza reexaminării Legii  privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie 
Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu (raport de reexaminare comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 343/2008).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii 
şi diversificării economiei în zonele rurale (raport; PL.x 472/2009). 
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4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2009 pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2009 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor (raport; PL.x 469/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea 
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 
european de garantare agricolă, Fondul european agricol de 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare 
de către fondurile de garantare (raport; PL.x 477/2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru 
accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit (raport; Pl.x 474/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură (raport; PL.x 475/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 20 octombrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
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Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (raport; 
Pl.x 480/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza reexaminării Legii  privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie 
Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu (raport de reexaminare comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 343/2008).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2009 pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2009 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor (raport; PL.x 469/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea 
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 
european de garantare agricolă, Fondul european agricol de 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare 
de către fondurile de garantare (raport; PL.x 477/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii 
şi diversificării economiei în zonele rurale (raport; PL.x 472/2009). 
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 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Munteanu, aflat 
în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nicolae Giugea – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florentin Aurel Badiu – director, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Irinel Alexandru Popescu – consilier, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;  
- doamna Carmen Bidaşcu – director, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anişoara Calea – şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură;  
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- doamna Alina Florea – director, Agenţia de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit;  
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare (Pl.x 480/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator, a 
prezentat expunerea de motive. 

Domnul Cristian Hera, preşedinte ASAS a evidenţiat 
importanţa aprobării noilor prevederi şi a mulţumit membrilor 
comisiei pentru preocuparea permanentă pentru promovarea 
legislaţiei în domeniul cercetării ştiinţifice agricole. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Victor Raul 
Soreanu Surdu şi Tinel Gheorghe care şi-au exprimat sprijinul 
pentru promovarea proiectului de lege.  
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S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost 
aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza reexaminării Legii  privind 
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului 
Cisnădie, Judeţul Sibiu (Pl.x 343/2008).  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a precizat că propunerea 
de a se respinge acest proiect de act normativ este încă un argument 
în sprijinul ideii că terenurile destinate cercetării nu trebuie 
înstrăinate, pentru că, în agricultură, cercetarea are un rol hotărâtor 
în creşterea producţiei. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a subliniat 
necesitatea asigurării fondurilor de la buget pentru ASAS. 

După terminarea dezbaterilor s-a propus respingerea 
Proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul 
public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu. 

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
S-a  trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2009 pentru 
modificarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2009 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor (PL.x 469/2009). 

Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a 
susţinut necesitatea aprobării proiectului de lege.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanţa 
Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind 
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gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din 
Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii 
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare 
de către fondurile de garantare (PL.x 477/2009). 

Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. În ansamblu, 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 
agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul 
pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru 
pescuit şi Fondul european de garantare agricolă prin preluarea 
riscului de creditare de către fondurile de garantare a fost aprobat 
în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii 
şi diversificării economiei în zonele rurale (PL.x 472/2009). 
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Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat. S-a propus aprobarea proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 octombrie 
2009, după finalizarea lucrărilor în plenul Camerei Deputaţilor. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru 
accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit (raport; Pl.x 474/2009). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Munteanu, aflat 
în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Nicolae Giugea, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anişoara Calea – şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri 
pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit (Pl.x 474/2009). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat principalele reglementări aduse prin acest proiect de lege.  

Doamna Anişoara Calea, şef serviciu în cadrul APIA a 
precizat că proiectul de ordonanţă reglementează unele măsuri 
pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit, având în vedere că obligaţiile ce revin României ca urmare 
a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la 
Uniunea Europeană şi a documentelor programatice PNDR şi POP 
presupun luarea tuturor măsurilor privind realizarea unei 
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construcţii instituţionale adecvate pentru derularea fondurilor 
europene mai sus enunţate.  

Au urmat dezbateri. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru 
accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru 
Pescuit  a fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 octombrie 
2009, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost 
următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură (raport; PL.x 475/2009). 
 Au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Ioan Munteanu, aflat 
în delegaţie externă. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Nicolae Giugea, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anişoara Calea – şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2009 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură (PL.x 475/2009). 

Doamna Anişoara Calea, şef serviciu în cadrul APIA a arătat 
că prezentul proiect de act normativ are caracter de urgenţă 
deoarece se impune armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
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europeană, precum şi clarificarea unor aspecte practice cu privire la 
aplicabilitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, 
respectiv modificarea şi completarea art.7 în vederea stabilirii de 
către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a 
documentelor doveditoare privind dreptul de folosinţă a terenului 
agricol pentru care fermierul solicită sprijin şi pe care trebuie să le 
prezinte la solicitarea reprezentanţilor APIA. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a subliniat situaţia dificilă 
în care se află agricultura, unde banii pentru subvenţii sunt 
insuficienţi şi nu s-a făcut nimic din punct de vedere legislativ 
pentru ca diferenţele acumulate să fie achitate. Practic, s-a  pierdut 
un an pentru agricultură.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2009 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură a fost aprobat în 
unanimitate. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut să se perfecţioneze 
controlul în domeniul teledetecţiei, unde, se pare, mai sunt unele  
imperfecţiuni şi să se pregătească, pentru 2010, toate condiţiile. A 
cerut ca săptămâna viitoare, marţi, să se organizeze o analiză care 
să vizeze modul în care se acordă subvenţiile pentru agricultură.  

În cadrul şedinţei s-a mai solicitat o analiză care să vizeze 
activitatea în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare şi o 
altă analiză pe problematica realizării măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală.   

 
 
Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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	          Bucureşti, 27.10.2009 

