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PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de  9, 10 şi 11 februarie 2010 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9, 10 şi 11 
februarie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x. 338/2009). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x. 337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar  nr.18/1991 (raport; Pl.x. 311/ 2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin Legea 
nr.32/2007 (raport; Pl.x. 303/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei 
laptelui de vacă (raport; Pl.x. 473/ 2009). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport; PL.x. 537/2009). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de 
sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport; 
PL.x.591/ 2009). 
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8. Dezbaterea şi analizarea Proiectului de Lege privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport suplimentar; PL.x 536/2009). 

9. Analiza modului de efectuare a controlului prin teledetecţie a 
cererilor de plată pe suprafaţă – A.P.I.A. Bucureşti cu reprezentanţii 
judeţelor Buzău, Olt, Teleorman, Ialomiţa şi S.C. GAUSS SRL Timişoara. 

Lucrările şedinţei din data de 9 februarie 2009  au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analizarea Proiectului de Lege privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (raport suplimentar; PL.x 536/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar  nr.18/1991 (raport; Pl.x. 311/ 2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin Legea 
nr.32/2007 (raport; Pl.x. 303/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei 
laptelui de vacă (raport; Pl.x. 473/ 2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport; PL.x. 537/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Lucrările au fost 
conduse de domnul deputat dr. Valeriu Tabără,  preşedintele comisiei. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Valeriu Tabără a cerut ca 

primele două puncte de pe ordinea de zi să fie reprogramate pentru o 
şedinţă viitoare a comisiei, pentru că, până la această dată nu s-a reuşit să se 
cadă de acord asupra formei finale a propunerilor pentru Legea Camerelor 
Agricole. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind accesibilizarea fondului forestier naţional (PL.x 536/2009). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care se regăsesc în 
raportul întocmit. Au luat cuvântul domnii deputaţi Tinel Gheorghe, 
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Corneliu Olar, Vasile Ştefan Beres, Gheorghe Antochi, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, care au prezentat situaţii concrete din zonele pe care le 
reprezintă şi au făcut propuneri de amendare a variantei aprobate de Senat.  

În ansamblu, Proiectul de Lege privind accesibilizarea fondului 
forestier naţional  a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar  nr.18/1991 (Pl.x. 311/ 2009). 

Domnul deputat Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator al propunerii 
legislative, a arătat că prin acest act normativ se urmăreşte în primul rând, 
eliminarea abuzurilor la care sunt supuse terenurile care aparţin unităţilor 
de cercetare. Propunerea legislativă are ca obiect abrogarea alin.(11) al 
art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivându-se că aplicarea acestor prevederi determină diminuarea 
suprafeţei de teren proprietate publică a statului, strict necesară pentru 
cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii 
biologice superioare şi de animale de rasă, din administrarea institutelor şi 
staţiunilor de cercetare agricole din subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”.  

Dorinţa legiuitorului de a crea un cadru legislativ special acestor 
terenuri indispensabile cercetării a existat încă din 1991 prin adoptarea  
Legii  fondului  funciar  nr. 18/1991,  în  aplicarea  art.35 emiţându-se 
Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafeţelor  de 
teren  strict  necesare  pentru  cercetare, ulterior, prin actele normative 
apărute s-a încercat protejarea domeniului cercetării din agricultură. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că nu vede utilitatea 
modificării, pentru că, în prezent, cadrul legal permite controlul asupra 
mişcărilor de teren. Singurul lucru care trebuie făcut este respectarea legii.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a subliniat că prin propunerea făcută 
se urmăreşte stoparea unor abuzuri. Ceea ce se află acum la dispoziţia 
unităţilor de cercetare este minimul necesar desfăşurării activităţilor 
specifice de cercetare, iar aceste suprafeţe trebuie apărate şi păstrate la 
dispoziţia instituţiilor de profil. 

S-a supus aprobării propunerea legislativă. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (Pl.x. 303/2009). 

Domnul deputat Mihai Banu, din partea iniţiatorilor, a prezentat 
expunerea de motive.  

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a precizat că 
Guvernul nu sprijină această propunere legislativă, pentru că prin 
modificările propuse, proiectul se apropie mai mult de un regim juridic 
comparabil cu cel al societăţilor comerciale reglementat de Legea privind 
societăţile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aspect de natură a goli de conţinut întreaga 
reglementare privitoare la cooperativa agricolă. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a subliniat că nici membrii Comisiei 
pentru politică economică nu susţin adoptarea acestei propuneri legislative. 

Domnia sa a arătat că iniţiativa ar trebui corectată, pe baza 
observaţiilor făcute până acum şi procedurile legislative în legătură cu 
aceasta să fie reluate.  

S-a hotărât ca dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007  să fie amânată. S-a hotărât, de asemenea, 
ca şi Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de 
vacă (Pl.x. 473/ 2009) şi  Proiectul de Lege privind împădurirea terenurilor 
degradate (PL.x. 537/2009) să fie analizate într-o şedinţă viitoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 februarie 2010, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Analiza modului de efectuare a controlului prin teledetecţie a 
cererilor de plată pe suprafaţă – A.P.I.A. Bucureşti cu reprezentanţii 
judeţelor Buzău, Olt, Teleorman, Ialomiţa şi S.C. GAUSS SRL Timişoara. 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Constantinescu – consilier al ministrului, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  



 5

- domnul Dorel Gheorghe Benu – director general adjunct, Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

- domnul Florinel Bîrcă – şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură; 

- doamna Ramona Alina Rosu – director coordonator adjunct, Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Olt; 

- doamna Liliana Mihăilă – director control pe teren, Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură Olt; 

- domnul Daniel Doru Neacşu – consilier, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Olt; 

- domnul Anton Barbu  - director coordonator, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Ialomiţa; 

- domnul Doru Iulian Mateiu – director coordonator, Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură Buzău;  

- domnul Claudiu Crăcea – director coordonator, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Teleorman; 

- domnul Nicolae Horumbă – şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Teleorman; 

- domnul Mircea Stoian – administrator, S.C. GAUSS SRL 
Timişoara; 

- domnul Cristian Grădinaru – director general, S.C. GAUSS SRL 
Timişoara; 

- domnul Ovidiu Mihăilescu – manager proiect, S.C. GAUSS SRL 
Timişoara. 

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

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că analiza modului de 
efectuare a controlului prin teledetecţie a cererilor de plată pe suprafaţă a 
fost stabilită în urma a numeroase probleme apărute în teritoriu în legătură 
cu modalităţile practice de îndeplinire a cerinţelor legale de identificare a 
parcelelor şi de o seamă de alte probleme care au fost sesizate din teritoriu. 

Domnul Mircea Stoian, administrator al S.C. GAUSS SRL Timişoara 
a făcut o scurtă prezentare a firmei pe care o conduce. 

Domnia sa a precizat că firma, în care lucrează aproximativ 200 de 
angajaţi, se bazează pe forţe proprii şi s-a adaptat din mers cerinţelor din 
domeniu. 
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Activitatea pe care firma a desfăşurat-o a fost auditată de organismele 
de specialitate care şi-au exprimat acordul pentru acţiunile desfăşurate până 
acum. Solicitarea de sprijin depusă de către fermieri conţine elemente 
specifice care să permită identificarea tuturor parcelelor şi culturilor 
agricole din cadrul exploataţiei agricole, suprafaţa acestor parcele este 
exprimată în hectare cu două zecimale, iar localizarea parcelelor agricole se 
face prin desenare pe planşe format DIN A3 realizate pe baza 
ortofotoplanurilor. Prestatorul va trebui să prezinte rezultate diferenţiate pe 
straturi în funcţie de schemele de plată pentru care fermierul a depus cerere: 
SAPS, CNDP, LFA,  pachete de agromediu, plăţi tranzitorii pentru tomate, 
plăţi pentru culturi energetice. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a declarat că discuţiile 
din comisie trebuie focalizate pe problemele semnalate în teritoriu. O 
greutate o constituie efectuarea lucrărilor de cadastru, intabularea 
proprietăţilor, operaţiuni care presupun costuri destul de mari. Domnia sa a 
arătat că sunt mulţi fermieri care nu au putut încasa subvenţiile pe 
suprafaţă, din cauza unor  necorelări în domeniul întocmirii actelor.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut ca dezbaterile să plece de la 
elemente concrete, legate de identificarea parcelelor, pentru că mulţi 
fermieri nu-şi pot lua banii din cauza modului în care se face teledetecţia. 

Trebuie ca dosarele care se prezintă la APIA să fie întocmite cu mare 
grijă şi trebuie văzut  de ce sunt judeţe ca Buzău, Teleorman, Olt, unde s-au 
înregistrat greutăţi în domeniul analizat. 

Domnul deputat Corneliu Olar a arătat că în judeţul Alba, mai ales în 
zona Cîmpeni, multe măsurători au fost greşite şi s-au produs şi unele 
confuzii în interpretarea rezultatelor teledetecţiei.  

Sunt, de asemenea, multe dosare cărora nu li s-a dat niciun răspuns. 
Domnul deputat Marian Ghiveciu a atras atenţia în legătură cu 

dosarele respinse care sunt în  număr destul de mare, pentru că oamenii nu 
sunt în stare să-şi identifice parcelele. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca reprezentanţii APIA să-şi 
spună părerea în legătură cu calitatea măsurătorilor şi a controlului prin 
teledetecţie.  

A cerut o mai mare implicare a firmelor care realizează teledetecţia şi 
organizarea de întâlniri în teritoriu, pentru că, fiind la început, oamenii 
trebuie să fie instruiţi şi familiarizaţi cu procedurile specifice în această 
activitate.  
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În cazul în care diagnoza nu se poate realiza doar prin intermediul 
procedurilor de foto interpretare asistată pe calculator atunci categoria de 
folosinţă a terenului şi alte aspecte să fie controlate prin „vizite rapide pe 
teren”. 

În continuare dezbaterile s-au axat pe semnalarea problemelor apărute 
până acum şi pe stabilirea căilor prin care aceste neajunsuri să fie înlăturate 
pentru îmbunătăţirea conlucrării între toţi factorii care contribuie la 
realizarea proceselor anuale de verificare a solicitărilor de sprijin pe 
suprafaţa din cadrul fluxului anual de activităţi ale APIA. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 11 februarie 2010, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de 
sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de 
consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (raport; 
PL.x.591/ 2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. Ca invitat a 
participat domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului 
temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu 
seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL.x.591/ 2009). 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 pentru 
instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în 
domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative a fost votat în unanimitate. 

 
  

 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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