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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 26, 27, 28 şi 29 august 2013
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
26, 27, 28 şi 29 august 2013, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013).
4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (PL.x 153/2012).
5. Dezbateri privind „Noua politică agricolă comună” şi
„Stadiul aplicării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală”.
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în judeţul Tulcea, la sediul
Consiliului Judeţean.
În ziua de 26 august 2013 ordinea de zi a şedinţei a fost
următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 148/2013).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea
apiculturii” (raport; Pl.x 175/2013).
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Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitat a participat domnul Valentin Olimpiu Şoneriu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- domnul Dorel Benu – director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul George Turtoi – director general, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Au avut loc dezbateri generale asupra propunerilor legislative
aflate pe ordinea de zi.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 august 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbateri privind „Noua politică agricolă comună” şi
„Stadiul aplicării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală”.
Au fost prezenţi 34 de deputaţi, membri ai comisiei.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Dorel Benu – director general, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul George Turtoi – director general, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Edward Bratfanof - Guvernator al Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
- doamna Cristina Gherghişan – director executiv, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- domnul Constantin Hogea – primar, Primăria Tulcea;
- domnul Teodor Stanca – director, Administraţia Naţională
de Îmbunătăţiri Funciare - Sucursala Teritorială Dobrogea;
- domnul Marius Florin Damian – director, Administraţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Tulcea;
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- domnul Vasile Strat – vicepreşedinte, Consiliul Judeţean
Tulcea.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a prezentat
o expunere în legătură cu activitatea pe care MADR a desfăşurat-o
până în prezent şi a prezentat măsurile pe care instituţia le va lua
pentru rezolvarea problemelor care au fost semnalate în activitatea
fermierilor, a asociaţiilor profesionale şi a tuturor domeniilor care
au legătură cu activitatea din agricultură şi din mediul rural.
Domnia sa a precizat că în octombrie 2013vom avea o primă
formă a noului PAC. Se urmăreşte reducerea birocraţiei în
analizarea şi finanţarea măsurilor din Pilonul I. Din 24 de măsuri
vor rămâne 15-17 măsuri şi nu vor mai fi deschise noi măsuri fără
asigurarea unei finanţări corespunzătoare. Se urmăreşte
modernizarea satului românesc. În domeniul pomiculturii se va
derula o măsură distinctă, similară cu cea derulată în domeniul
viticulturii.
În timpul intervenţiei domniei sale au fost clarificate şi alte
aspecte legate de activitatea din agricultură şi dezvoltare rurală.
În continuare au fost prezentate informări în legătura cu
activitatea desfăşurată de APIA şi APDRP, precum şi o informare
în legătură cu activitatea APIA, Centrul judeţean Tulcea în
perioada 2012-2013.
Au urmat dezbateri.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 august 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative
pentru modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; Pl.x 174/2013).
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei şi
reluarea acesteia într-o şedinţă viitoare a comisiei. Propunerea a
fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 august 2013,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (PL.x 153/2012).
Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.
Ca invitat a participat domnul Valentin Olimpiu Şoneriu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini
Săpunaru, preşedintele comisiei.
Domnul Petre Daea, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege. Au urmat dezbateri.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei,
pentru clarificarea unor aspecte legate de situaţia cadastrală a
terenurilor care fac obiectul transmiterii în domeniul public al
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nini Săpunaru

Costel Şoptică
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