
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice 

                     Bucureşti, 13.05.2010 
                     Nr. 24/352 

  
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 
5 şi 6 mai  2010, având următoarea ordine de zi: 

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 Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii 
biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 
19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (raport; Pl.x 
208/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (raport înlocuitor; Pl.x 537/2009). 

5.  Analiza situaţiei privind Planul Naţional de Dezvoltare 
Rurală şi a măsurilor 141, 142, 121, 123, 321, 313 şi 322. 

Lucrările şedinţei din data de 4 mai 2010 au început la ora 
1000 şi au avut 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). 
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3.   Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii 
biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 
19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (Pl.x 
208/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (Pl.x 537/2009). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, 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, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian 
Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

 A absentat, motivat, domnul deputat Dan Motreanu, aflat în 
delegaţie externă.  

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

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Mihail Dumitru – Ministrul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Iuliu Gabriel Malaş - consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mircea Ioan Cotoşman - secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi al Pădurilor; 
- domnul Dan Achim - director, Ministerul Mediului şi al 

Pădurilor; 
- doamna Alina Toma - şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Liliana Vîrtopeanu – consilier, Ministerul Mediului 

şi al Pădurilor; 
- domnul Popescu Gheorghe – preşedinte al Administraţiei 

Fondului pentru Mediu. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a 
diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la 
Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
(Pl.x 208/2010). 
 Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat, în  calitate de 
raportor, că unul dintre obiectivele prezentului Protocol îl constituie 
promovarea cunoştinţelor tradiţionale, în particular a celor legate de 
utilizarea durabilă a terenurilor, a practicilor de management,  a 
resurselor. În acest sens, aplicarea prevederilor Protocolului va avea 
rezultate pozitive în planul menţinerii şi promovării activităţilor şi 
cunoştinţelor tradiţionale. 
 Domnul Mircea Ioan Cotoşman, secretar de stat la MMP a 
arătat că o consecinţă a ratificării Protocolului o constituie 
întocmirea cadrului legal cu privire la posibilitatea de conservare a 
ecosistemelor, habitatelor, speciilor, diversităţii genetice a acestora 
şi a peisajelor din Carpaţi. 
 S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
împădurirea terenurilor degradate (Pl.x 537/2009). 

Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor, a precizat 
că raportul întocmit de Comisie a fost retrimis de două ori spre 
reexaminare şi a propus ca în art. 18 să se menţină prevederea 
potrivit căreia procentul din fondul anual de mediu să fie minim 
10%. 

Domnul Dan Achim, director în MMP a precizat că  ministerul 
pe care-l reprezintă nu doreşte menţinerea în lege a cuantumului din 
fondul anual de mediu repartizat prin buget pentru împădurirea 
terenurilor degradate. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a făcut referire la 
amendamentul pe care l-a formulat în legătură cu art. 18 şi a cerut 
stabilirea unui nivel minim pentru acest procent, care să fie cel puţin 
egal cu contribuţia pe care pădurea o are la constituirea fondului de 
mediu.  
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Domnii deputaţi Gheorghe Antochi şi Victor Raul Soreanu 
Surdu au susţinut stabilirea unui nivel de 10% pentru procentul din 
fondul de mediu care să fie orientat pentru împădurirea terenurilor 
degradate. 

Domnul Mihail Dumitru, Ministrul Agriculturii a precizat că 
pentru împădurirea terenurilor ar putea fi utilizate inclusiv fonduri 
europene, dar pentru acest lucru trebuie clarificate anumite aspecte, 
începând de la definirea unor termeni şi până la realocarea de 
fonduri. 

După finalizarea dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului 
în forma în care el a fost retrimis de plenul Camerei Deputaţilor. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 20 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative „Legea Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi 
Propunerii legislative privind Camerele pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală (Pl.x 337/2009). 

Domnul Mihail Dumitru, Ministrul Agriculturii, a subliniat 
importanţa pe care Legea camerelor agricole o are pentru 
reorganizarea  în acest domeniu şi  a făcut unele observaţii în 
legătură cu corecţiile care trebuie făcute în textul proiectului de lege. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 mai 2010, 

începând cu ora 09,30, având următoarea ordine de zi:  
- Analiza situaţiei privind Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală şi a măsurilor 141,142,121,123,321,313 şi 322. 
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 

Valeriu, 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, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian 
Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

A absentat, motivat, domnul deputat Dan Motreanu, aflat în 
delegaţie externă.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. 
Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
 - doamna Cornelia Mihai - director general, Ministrul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Mihai Vădan - director general, Agenţia de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
Domnul Mihai Vădan, director general în APDRP a prezentat 

o informare în legătură cu stadiul derulării acţiunilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi a afirmat că programul a 
fost modificat până în prezent  de patru ori, în vederea îmbunătăţirii 
şi adoptării modificărilor de la nivelul Uniunii Europene. 

În vederea îmbunătăţirii implementării PNDR 2007-2013 au 
fost realizate o serie de modificări, respectiv:  

- Introducerea sistemului de garantare cu finanţare din PNDR – 
al cărui obiectiv îl constituie creşterea accesibilităţii fermierilor, a 
IMM-urilor din mediul rural şi a altor categorii de beneficiari ai 
PNDR la sursele de creditare de pe piaţa financiar-bancară, creşterea 
interesului şi încrederii instituţiilor financiar-bancare în economia 
rurală şi intensificarea procesului de dezvoltare rurală prin efectul de 
adiţionalitate (atragerea de finanţare privată adiţională) generat de 
astfel de scheme. 

- Încurajarea asocierii între beneficiarii de sprijin din fondurile 
europene, prin completarea criteriilor de selecţie referitoare la 
apartenenţa la o formă asociativă – al cărei obiectiv îl constituie 
sprijinirea iniţiativelor asociative ale agricultorilor încă insuficient 
dezvoltate în România, ceea ce va avea ca rezultat încurajarea 
dezvoltării, precum şi o utilizare eficientă a resurselor de capital. În 
acest context, modificarea propusă are în vedere evitarea depunctării 
beneficiarilor constituiţi ca formă asociativă în procesul de selecţie, 
ceea ce ar putea conduce la neselectarea acestora pentru finanţare. 
 - Modificarea criteriului de eligibilitate pentru măsurile 312 şi 
313, în sensul extinderii dreptului de concesiune şi la alte forme ale 
dreptului de folosinţă a terenului, pe o perioadă de cel puţin 10 ani – 
în vederea acordării aceloraşi drepturi tuturor beneficiarilor 
fondurilor europene, precum şi asigurarea absorbţiei fondurilor 
alocate măsurii. 
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 - Modificarea PNDR ca urmare a aplicării Planului European 
de Redresare Economică (PERE). 
 Din suma alocată suplimentar pentru programele de dezvoltare 
rurală ale statelor membre pentru PERE, României îi revine suma de 
101.694.000 Euro, sumă care suplimentează bugetul iniţial alocat 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru 
finanţarea unor investiţii din domeniul energetic, schimbărilor 
climatice, energiei regenerabile, biodiversităţii, gestiunii resurselor 
de apă, inovaţiei şi restructurării sectorului produselor lactate. 
 Doamna Cornelia Mihai, director general în MADR a precizat 
că s-a depus un volum foarte mare de muncă,  numai în 2010 având 
loc 15 sesiuni de selecţie de programe. 
 În legătură cu activitatea desfăşurată de APDRP şi cu aspecte 
concrete din colegiile pe care le reprezintă, au luat cuvântul domnii 
deputaţi Corneliu Olar, Ioan Munteanu, Pavel Horj, Tinel Gheorghe, 
Vasile Mocanu, Constantin Chirilă, Marian Ghiveciu. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că se aşteaptă ca la 
această analiză să se prezinte lucruri foarte consistente, dar situaţia 
nu este aşa, s-a prezentat mai mult un expozeu triumfalist, pentru că 
sunt foarte multe măsuri întârziate. La APDRP se întâmplă ceva, 
lucrurile nu se mişcă aşa cum trebuie, a trecut un an şi jumătate şi 
rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor. 
 Numărul mare de proiecte depuse arată o mare dorinţă de 
modernizare a satului românesc. Mai sunt multe proiecte care vin 
din urmă şi ar trebui să se facă o direcţionare clară a activităţii. A 
cerut o statistică la zi a proiectelor înaintate, selectate şi în ce stadiu 
se află acestea. 
 Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că există critici în 
legătură cu organizarea şi modul de abordare a problematicii în acest 
domeniu. 
 Întâlnirea de azi era necesară pentru că din teritoriu vin foarte 
multe semnale şi membrii comisiei vor să contribuie la 
îmbunătăţirea situaţiei printr-o mai bună cunoaştere şi implicare în 
derularea acţiunilor din  APDRP. 
 A cerut o situaţie pe judeţe şi pe regiuni de dezvoltare cu 
privire la programele de dezvoltare şi a cerut o mai bună 
popularizare a măsurilor pentru ca  viitorii beneficiari să-şi poată 
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evalua mai bine şansele de a accesa proiecte prin PNDR şi pentru a 
evita, astfel, cheltuirea banilor pentru proiecte care nu au şansă să fie 
acceptate la finanţare. 
 De asemenea, domnia sa a criticat modul în care s-au schimbat 
priorităţile în timpul derulării programelor. 
 A precizat că analiza din comisie a fost organizată pentru a 
găsi şi căile de sprijinire a acţiunilor care se derulează prin PNDR. 
 Lucrările în şedinţă a fost reluate în ziua de 6 mai 2010, 
începând cu ora 09,30, 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). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, 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, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Munteanu Ioan, 
Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu Valeriu-Andrei,Stroian 
Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.   

A absentat, motivat, domnul deputat Dan Motreanu, aflat în 
delegaţie externă.  

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

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

S-a continuat dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterilor     
s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de 
Comisie. 

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