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PROCES VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 27 şi 28 octombrie 2009  
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27 şi 
28 octombrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite 
de mărfuri (aviz; PL.x 494/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
sumei de 300 euro/hectar pentru plăţile directe în sectorul vegetal  
(raport; Pl.x 476/2009). 

Lucrările şedinţei din data de 27 octombrie 2009 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite 
de mărfuri (aviz; PL.x 494/2009). 
 Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei.  

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

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Paula Craioveanu – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Didă – preşedinte, Agenţia Domeniilor Statului; 
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- doamna Florina Dinicuţu – director direcţia juridică, Agenţia 
Domeniilor Statului; 

- domnul Aurel Solcan – director fond funciar, Agenţia 
Domeniilor Statului.   

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind 
unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri (PL.x 494/2009). 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut amânarea analizei 
pentru a se da posibilitatea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor 
Publice şi celor ai MAPDR să-şi exprime clar punctele de vedere. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că, în 
principiu, este de acord cu prevederile din proiectul de lege.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a fost de acord cu amânarea 
dezbaterii şi a cerut o discuţie foarte serioasă cu reprezentanţii 
MAPDR. S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 octombrie 2009, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
sumei de 300 euro/hectar pentru plăţile directe în sectorul vegetal  
(raport; Pl.x 476/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei.  

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

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Paula Craioveanu – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plăţile directe în sectorul 
vegetal  (Pl.x 476/2009). 

Domnul Daniel Velicu, consilier în MAPDR a prezentat 
expunerea de motive, arătând că propunerea legislativă are ca obiect 
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de reglementare stabilirea cuantumului anual al plăţilor unice pe 
suprafaţă şi al plăţilor naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal, pentru anul 2010, la nivelul sumei de 300 euro/hectar şi a 
prezentat algoritmul de stabilire a cuantumului alocaţiilor. Cuantumul 
plăţilor care se acordă potrivit acestei scheme reprezintă 25% din 
nivelul plăţilor acordate în vechile state membre în anul 2007, 
înregistrează o creştere anuală de 5%, urmând să ajungă la nivelul de 
100% din nivelul plăţilor în vechile state membre în anul 2016. 

Totodată, pentru perioada 2007-2013, ca nou stat membru, 
România are posibilitatea, cu condiţia autorizării anuale a Comisiei 
Europene, să completeze plăţile directe cu până la 30% din nivelul 
plăţilor directe din Comunitate stabilite la data de 30 aprilie 2004. Ca 
rezultat al negocierilor, România a obţinut un procent mai mare care se 
aplică din anul 2010, şi anume 50% din nivelul plăţilor directe aplicat 
în Comunitate în 2004. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus respingerea propunerii 

legislative.  
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că 

regulile europene acceptate ne obligă la respectarea angajamentelor. 
Acum, România nu are de unde să plătească aceşti bani. A propus 
respingerea. 

S-a propus respingerea Propunerii legislative privind acordarea 
sumei de 300 euro/hectar pentru plăţile directe în sectorul vegetal.  

Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 de voturi pentru respingere şi 2 abţineri.  
 
 
Preşedinte,                               Secretar, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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