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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 29 şi 
30 septembrie  2010, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice 
(raport; Pl.x 232/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 391/2010). 

3.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind regimul de 
import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor (raport; PL.x 
413/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar, republicată (raport; PL.x 458/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 329/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
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comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (raport;Pl.x 121/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 28 septembrie 2010 au început la ora 
1000 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice 
(raport; Pl.x 232/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 391/2010). 

3.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind regimul de 
import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor (raport; PL.x 
413/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar, republicată (raport; PL.x 458/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Fuia Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  A absentat, motivat, domnul 
Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Valeriu Tabără, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Corneliu Ceică – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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- domnul Adrian Didă – vicepreşedinte, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Miron Moldovan – Director general, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

- doamna Cornelia Mihai – director general, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihai Constantinescu – consilier ministru, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Vaida – director cabinet, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

- domnul Ioan Marian – director, Agenţia Domeniilor Statului; 
- doamna Florina Dinicuţu – director, Agenţia Domeniilor Statului; 
- doamna Adriana Voileanu – consilier, Ministerul Sănătăţii;  
- domnul Kocsis Andrei – director general, Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Nagy Petre – director tehnic, Agenţia Naţională pentru 

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; 
- domnul Nicolae Cioranu – vicepreşedinte, Federaţia „Romovis”; 
- domnul Gheorghe Dioane – vicepreşedinte, Federaţia „Romovis”; 
- domnul Ionică Nechifor – secretar general, Federaţia „Romovis”. 
În deschiderea lucrărilor, domnul Stelian Fuia, preşedintele 

comisiei, a anunţat că domnul Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, va face o prezentare a măsurilor şi programelor pe care 
MADR le va derula în perioada imediat următoare, pentru îmbunătăţirea 
şi modernizarea agriculturii. 

Domnul Valeriu Tabără, ministrul agriculturii, a afirmat că a venit 
în cadrul comisiei cu principalii colaboratori, cu care elaborează în 
această perioadă documentele şi strategiile pentru perioada imediat 
următoare, pentru că s-au acumulat multe probleme care trebuie 
clarificate rapid. 

Domnia sa a făcut o expunere detaliată a situaţiei din agricultură şi 
a prezentat măsurile pe care ministerul pe care-l conduce le va lua pentru 
soluţionarea problemelor existente. 

Conducerea ministerului este într-o permanentă legătură cu 
organismele europene, pentru găsirea soluţiilor de încurajare a formării 
de exploataţii agricole viabile şi pentru stimularea arendării. Va trebui 
avută în vedere şi elaborarea unei legislaţii care să ducă la creşterea 
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gradului de cultivare a terenurilor agricole. Se va continua susţinerea 
măsurilor de agromediu, acordându-se sprijin financiar pentru 
valorificarea mai bună a posibilităţilor pe care le oferă anumite zone, 
cum sunt cele cu pajişti.  

În continuare, domnul Miron Moldovan şi doamna Cornelia Mihai 
au prezentat stadiul execuţiei bugetului MADR, absorbţia fondurilor 
europene, precum şi aspecte legate de derularea PNDR. 

Domnul Valeriu Tabără a atras atenţia că trebuie analizate efectele 
investiţiilor realizate. Nu s-a ţinut cont de o repartizare raţională a lor, pe 
judeţe. De asemenea, a atras atenţia în legătură cu nevoia de a stimula 
asocierea fermierilor, în diferite domenii. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a subliniat 

existenţa unor elemente pozitive în prezentările făcute de reprezentanţii 
MADR şi a exprimat sprijinul total al membrilor comisiei în elaborarea 
unei legislaţii care să vină în sprijinul materializării programelor pe care 
Ministerul Agriculturii le are în pregătire sau în derulare.  

Domnul deputat Vasile Mocanu a apreciat efortul domnului 
ministru de a veni şi de a prezenta în faţa comisiei preocupările şi 
programele ministerului agriculturii. 

Va trebui să ne raportăm la ceea ce s-a realizat bun în agricultură, 
indiferent de perioadă. În prezent sunt probleme foarte grave în 
agricultură. Rămânem într-o scădere continuă, nu facem nimic, se 
cheltuie bani şi producem foarte puţin în comparaţie cu efortul financiar.  

Domnul deputat Corneliu Olar a arătat că unele proceduri necesare 
accesării fondurilor europene sunt greoaie şi ar trebui regândite.  

Domnii deputaţi Toader Stroian, Mihai Banu, Ion Dumitru au 
semnalat aspecte negative din modul în care se desfăşoară activitatea în 
teritoriu la unităţile APIA, precum şi aspecte legate de eligibilitatea unor 
proiecte pentru care s-au cheltuit sume importante la firmele de 
consultanţă. 

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a cerut o informare mai 
amplă în legătură cu acţiunile derulate prin MADR la care televiziunea 
naţională să fie mai mult implicată şi, de asemenea, site-ul MADR să 
ofere mai multe date legate de programele şi modalităţile de implicare a 
fermierilor în derularea acestora. E nevoie de o detaliere a ceea ce ar 
putea fi considerate „poveşti de succes” şi a adresat un apel către 
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sindicatele şi patronatele din agricultură care să fie mai riguroase atunci 
când vehiculează sume sau procente în legătură cu producţiile, 
importurile şi exporturile de produse agricole sau cu referire la creşterile 
de preţuri ale produselor. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a cerut găsirea unor soluţii pentru 
relaxarea normelor în legătură cu proiectele de investiţii în irigaţii. De 
asemenea, a criticat atitudinea unor responsabili din cadrul ADS care 
manifestă o adevărată opoziţie faţă de fermieri, din cauza unor interese 
nejustificate. A arătat că trebuie clarificate, după o analiză riguroasă, 
problemele legate de organismele modificate genetic în condiţiile în care 
MMP a aprobat interzicerea cultivării acestora în România în viitorii 5 
ani, apreciind că în aspecte fundamentale nu se poate lua o hotărâre fără 
consultarea şi a celor direct implicaţi, adică a fermierilor. 

A cerut lămurirea chestiunilor legate de taxarea inversă a producţiei 
de cereale. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a exprimat dorinţa ca primul 
ministru să vină cu o declaraţie clară, în care să arate că agricultura este 
o prioritate naţională şi a subliniat că în condiţiile crizei economice 
câteva dintre măsurile luate, cum sunt cele legate de majorarea TVA, 
creşterea preţurilor, reducerea consumurilor, deteriorarea situaţiei 
financiare, au agravat situaţia din agricultură.  

Domnul deputat Dan Ştefan Motreanu a cerut, de asemenea, 
declararea ca prioritate naţională a agriculturii, precum şi clarificarea 
relaţiilor între sectorul agricol şi cel financiar bancar.  

Domnii deputaţi Gabriel Plăiaşu, Florin Ţurcanu, Vasile Ştefan 
Béres au ridicat probleme legate de susţinerea producţiei interne 
agricole, clarificarea evidenţei efectivelor de animale, absorbţia 
fondurilor europene.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut domnului ministru Valeriu 
Tabără să precizeze care sunt primele cinci măsuri pe care le va lua în 
vederea îmbunătăţirii activităţii  în agricultură şi a criticat activitatea pe 
care APIA o desfăşoară în teritoriu şi a propus ca în fiecare localitate să 
existe câte un birou APIA. A arătat că multe dintre activităţile legate de 
agricultură trebuie scoase la suprafaţă, dacă se vrea mai mulţi bani la 
buget.  

Domnul deputat Marian Avram a arătat că activitatea din 
agricultură este o bătălie care trebuie câştigată, iar banii care se investesc 
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trebuie foarte bine direcţionaţi. A cerut ca viitoarele întâlniri cu 
conducerea ministerului să se axeze pe probleme punctuale şi a arătat că 
este nevoie de desemnarea unei persoane de legătură care să preia 
problemele care sunt semnalate de către membrii comisiei pentru 
agricultură.  

Domnul deputat Stelian Fuia a cerut ca în domeniul irigaţiilor să fie 
mai multă claritate, iar bugetul ANIF să fie defalcat pe priorităţi şi pe 
obiective. 

A subliniat importanţa clarificării aspectelor legate de Canalul Siret 
Bărăgan, unde ar trebui analizată posibilitatea preluării acestui obiectiv 
de la Apele Române de către ANIF, care să se ocupe de finalizarea 
lucrărilor. 

A susţinut că este necesară condiţionarea plăţilor naţionale pe 
suprafaţă de fiscalizarea unor domenii din agricultură şi integrarea 
producţiei agricole, pentru creşterea valorii adăugate.  

În continuare, domnul ministru Valeriu Tabără a prezentat o seamă 
de răspunsuri la problemele ridicate în timpul dezbaterilor şi a prezentat 
unele statistici legate de activitatea specifică a MADR.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectelor de lege 
aflate pe ordinea de zi. 

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, întocmirea unui 
raport la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice (Pl.x 232/2010). 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(3¹) şi (3²) ale art.29 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 391/2010). 

Domnul deputat Constantin Chirilă, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că Guvernul nu susţine 
adoptarea propunerilor legislative.  

Domnul deputat Valeriu Tabără, iniţiator al proiectului de lege a 
susţinut că există cadrul legal pentru rezolvarea solicitărilor care fac 
obiectul propunerii legislative, însă trebuia o clarificare din partea 
Guvernului. 

Domnii deputaţi Ioan Munteanu, Tinel Gheorghe, Vasile Mocanu 
şi Ion Dumitru au cerut ca anumite aspecte să fie claritate, pentru ca o 
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aprobare a propunerii legislative în actuala formulare poate declanşa un 
val de revendicări nedorite. 

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor 
(PL.x 413/2010). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 
în raportul întocmit de comisie. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată (PL.x 458/2010). 

Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege. Au 
urmat dezbateri. După dezbateri s-a propus aprobarea. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 septembrie 2010, 
începând cu ora 14,00, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (raport; PL.x 329/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Fuia Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2010 privind 
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identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 329/2010). 

Domnul deputat Marian Avram a prezentat proiectul de lege şi a 
afirmat că este mare nevoie de aprobarea acestei ordonanţe, pentru că au 
fost cazuri în care s-a căutat să se acţioneze diferenţiat, în funcţie de 
specie.  

A arătat că dacă ne raportăm la legislaţia europeană, nu ne 
încadrăm. La cabaline, de exemplu, nu s-a ţinut cont de alinierea la 
regulile europene.  

Domnul deputat Ion Dumitru a cerut ca proiectul să fie dezbătut aşa 
cum a fost elaborat de Guvern şi să avem, după aceea, un termen de 
comparaţie.  

Domnii Corneliu Ceică, vicepreşedinte ANSVSA şi Kocsis Andrei, 
director general ANARZ au prezentat punctul de vedere al instituţiilor pe 
care le reprezintă. 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a cerut 
amânarea analizei. 

Propunerea de amânare a fost aprobată.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 septembrie 2010, 

începând cu ora 9,00, având următoarea ordine de zi:  
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (raport;Pl.x 121/2010). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Fuia Stelian, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu 
Raul Victor, Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei, 
Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedintele comisiei.  
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Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Pl.x 121/2010). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a cerut respingerea acestuia. Au urmat dezbateri.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   
Dr.ing. Stelian Fuia       Vasile Mocanu   
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