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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10, 11 şi 12 decembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10, 11 
şi 12 decembrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport înlocuitor 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 346/2013). 
 2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport; PL.x 450/2013). 
 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 
 4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (raport; PL.x 371/2013). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 152/2013). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1166/2008 privind anchetele structurale în 
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă în ceea ce 
priveşte cadrul financiar pentru perioada 2014 – 2018 (examinare 
subsidiaritate; COM(2013) 757). 

Lucrările şedinţei din ziua de 9 decembrie 2013 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport înlocuitor 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 346/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 152/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (raport; PL.x 371/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Achim Irimescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale;   
- domnul Dan Manolescu – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Georgică Sasu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (PL.x 152/2013). 
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Domnul deputat Nini Săpunaru, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. Domnia sa a precizat că iniţiativa legislativă supusă 
dezbaterii are ca obiect de reglementare efectuarea gratuită a 
formalităţilor prevăzute de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea 
funciară a terenurilor agricole şi celor forestiere situate în extravilanul 
localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise potrivit Legii 
fondului funciar nr. 18/1991. Se preconizează că efectuarea acestor 
formalităţi să fie finanţate de la bugetul de stat, iar onorariile experţilor 
cadastrali să se plătească în limita sumei de 400 lei/proprietate. 

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie. La poziţia trei din raport, art. 2 alin. (1) a fost 
aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 25 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. La poziţia patru, art. 2 alin. (2) a fost votat cu 
majoritate. S-au înregistrat 25 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. La poziţia cinci, art. 3 a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 25 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 1 abţinere. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 29 
voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia (PL.x 346/2013). 

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu a prezentat proiectul de lege.  
A urmat dezbaterea pe articole. La poziţia cinci din raport, art. 4 a 

fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 35 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. La poziţia nouă, art. 8 a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 34 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. Celelalte 
articole au fost votate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind 
înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor 
în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu  (PL.x 371/2013). 

Domnul deputat George Scarlat, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că proiectul de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în 
agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de 
un incident de mediu, din perspectiva creşterii gradului de protecţie a 
agricultorilor faţă de riscuri în vederea asigurării continuităţii producţiei 
agricole, în consonanţă cu normele europene incidente.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente. La poziţia 20 din raport, art. 1, alin. (1) a fost votat cu 
majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
Celelalte articole au fost votate în unanimitate. În ansamblu,  Proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru 
gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii 
financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale 
animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu a fost votat în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 decembrie 2013, 
începând cu ora 1800, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1166/2008 privind anchetele structurale în 
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă în ceea ce 
priveşte cadrul financiar pentru perioada 2014 – 2018 (examinare 
subsidiaritate; COM(2013) 757). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport; PL.x 450/2013). 
 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
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Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1166/2008 privind anchetele structurale în 
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă în ceea ce 
priveşte cadrul financiar pentru perioada 2014 – 2018 (examinare 
subsidiaritate; COM(2013) 757). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat expunerea de motive şi 
a propus întocmirea unui proces verbal, pentru că propunerea de 
Regulament respectă atât principiul subsidiarităţii, cât şi principiul 
proporţionalităţii, deoarece se referă la modificări minore ale 
Regulamentului nr. 1166/2008, unele fiind deja prevăzute în procedurile 
legislative care au dus la adoptarea respectivului regulament. Propunerea 
a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 decembrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport; PL.x 450/2013). 
 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 
 3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind unele  măsuri  
de reglementare a  vânzării–cumpărării  terenurilor agricole  situate în 
extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru 
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare (aviz; PL.x 579/2013).   

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
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Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dumitru Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea  şi avizarea Proiectului de Lege privind 

unele  măsuri  de reglementare a  vânzării–cumpărării  terenurilor 
agricole  situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a 
Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare (PL.x 
579/2013).   

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat proiectul de lege şi a subliniat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării 
– cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane 
fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii 
Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu domiciliul în 
România sau într-un stat care este parte la ASEE. Domnia sa a precizat 
că se înfiinţează şi Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea 
Pieţei Funciare, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi coordonarea primului-ministru, finanţată din venituri 
proprii şi alocaţii bugetare. Senatul a adoptat proiectul de lege în forma 
prezentată de Guvern. A menţionat că aplicarea prevederilor acestei legi 
va conduce la: 

- extinderea suprafeţei utilizate strict în scopul practicării 
agriculturii prin limitarea folosirii suprafeţelor agricole în alte scopuri şi 
evitarea speculei; 

- accelerarea procesului de comasare prin cumpărare a terenurilor, 
de creştere a dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor 
viabile economic, competitive, dat fiind fragmentarea ce se manifestă în 
prezent; 
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- încurajarea tinerilor de a începe/extinde o activitate agricolă, prin 
includerea în titularii drepturilor de preempţiune la cumpărarea 
terenurilor agricole a persoanelor fizice cu vârsta de până la 40 de ani, 
care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a 
localităţii unde este situat terenul respectiv; tinerii sunt mai receptivi la 
nou, au o capacitate crescută de a-şi îmbunătăţi competenţa şi nivelul de 
calificare şi sunt mai flexibili la asociere, cerinţe importante pentru 
agricultura României şi conforme cu orientările noii Politici Agricole 
Comune 2014-2020; 

- stabilirea ierarhiei dreptului de preemţiune în materia vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan către persoane fizice, la preţ şi 
în condiţii egale, ierarhie inexistentă în legislaţia actuală, care să asigure 
evitarea fărâmiţării terenurilor. 

De asemenea, măsurile propuse prin prezentul proiect pot duce la 
evitarea unor consecinţe negative care pot crea dezechilibre în piaţa 
funciară, cum ar fi: apariţia acţiunilor speculative cu privire la 
tranzacţionarea terenurilor agricole, creşterea evaziunii fiscale care ar 
putea atinge cote alarmante în lipsa unei reglementări stricte. 

 Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în avizul 
favorabil întocmit de comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole 
pe drumurile publice (PL.x 450/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 decembrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel 
Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
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Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin.  A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

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

clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (Pl.x 430/2013). 
Domnul deputat Liviu Harbuz, în calitate de iniţiator şi raportor al 

proiectului de lege a prezentat expunerea de motive şi a afirmat că o 
clasificare după dimensiunile economice ale exploataţiilor agricole 
româneşti poate constitui baza care va permite agriculturii româneşti să 
se adapteze Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene în perioada 
2014-2020 şi creează premisele luării celor mai bune decizii pentru 
programarea şi utilizarea fondurilor europene. Au urmat dezbateri. În 
timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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