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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 3, 4, 5 şi 6 iunie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
3, 4, 5 şi 6 iunie  2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei sistemelor de  irigaţii.  
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare (raport; PLx 146/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate 
Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi 
comercializării produselor care conţin Organisme Modificate 
Genetic (raport; Plx 153/2013). 

4. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la 
dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea 
privind materialul de reproducere a plantelor) (COM (2013) 262). 

5. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor (COM (2013) 267). 

6. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM 
(2013) 260). 

7. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind controalele oficiale şi alte 
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activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei 
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor, produsele de protecţie a plantelor, 
precum şi de modificare a regulamentelor (CE) nr.999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr.1151/2012, 
[…]/2013 şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE şi 2009/129/CE (Regulamentul 
privind controalele oficiale) (COM (2013) 265). 

Lucrările şedinţei din data de 3 iunie 2013 au început la ora 
1600 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei sistemelor de  irigaţii.  
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare (raport; PLx 146/2013). 

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 Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Adi Barbu – director,  Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Valentin Apostol – director, 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare (PLx 146/2013). 

Domnul deputat George Scarlat, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Domnia sa a precizat că, prin 
modificările preconizate se prevede ca ANIF să beneficieze de 
fonduri distincte de la bugetul de stat, pentru acoperirea unor 
cheltuieli corespunzătoare activităţii de prevenire şi refacere a 
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infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi pentru 
eliminarea consecinţelor producerii unor fenomene extreme. 

În acest scop, se propune completarea art. 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată prin 
Lega nr. 199/2012, prin cuprinderea în bugetul anual al ANIF a 
următoarelor categorii de cheltuieli: 

- cheltuielile necesare refacerii infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare afectată de calamităţi naturale aparţinând 
ANIF, pentru repararea acesteia şi pentru evacuarea apei prin 
pompare se vor suporta din bugetul acesteia în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinaţie; 

 - cheltuielile necesare efectuării lucrărilor de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare care 
fac obiectul Acordurilor bilaterale între România şi statele vecine 
privind apărarea împotriva inundaţiilor vor fi suportate integral 
din bugetul ANIF în limita sumelor aprobate anual cu această 
destinaţie; 

- cheltuielile necesare evacuării apei descărcate în 
amenajările de îmbunătăţiri funciare administrate de ANIF, de 
tipul desecare/apărare împotriva inundaţiilor, acolo unde barajele 
de atenuare a viiturilor sau digurilor nu se află în administrarea 
ANIF, vor fi suportate de administratorul barajelor sau digurilor 
respective; 

- cheltuielile necesare efectuării probelor tehnologice ale 
instalaţiilor şi agregatelor de pompare, precum şi verificarea 
capacităţii de transport a canalelor la începerea sezonului de 
irigaţii, vor fi suportate integral din bugetul ANIF în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinaţie.  

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iunie 2013, 

începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Analiza situaţiei sistemelor de  irigaţii.  
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare (raport; PLx 146/2013). 
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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 invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Adi Barbu – director,  Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Vasilica Blebea – preşedinte, Uniunea  

Sindicatelor din Îmbunătăţiri Funciare–CNS „Cartel ALFA”. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la analiza situaţiei sistemelor de irigaţii. 
Domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 

prezentat o informare în legătură cu starea sistemelor de irigaţii şi 
cu măsurile pe care MADR le are în vedere în perioada 
următoare. Din datele pe care le-a prezentat, reiese că, în decurs 
de 100 de ani, în Muntenia şi Moldova 3 ani au fost foarte 
secetoşi, 58 de ani secetoşi, 15 foarte ploioşi şi 24 de ani ploioşi, 
ceea ce arată că în această perioadă fenomenul de secetă a fost 
predominant. 

În ultimii 30 de ani, cel mai călduros a fost anul 2007. 
Seceta pedologică extremă şi severă în zonele de sud, sud-est şi 
est din România, coroborată cu consumul ridicat de apă în 
perioada iulie-august creează, deseori, probleme culturilor din 
zonele menţionate.  

În prezent, suprafaţa amenajată este de circa 3 milioane de 
hectare, suprafaţa viabilă şi marginală viabilă este de circa 1,5 
milioane de hectare, iar suprafaţa funcţională este de aproximativ 
800.000 de hectare. Suprafaţa pregătită pentru irigat este de 
700.000 de hectare, sunt încheiate contracte pentru circa 401.800 
de hectare, din care la OUAI circa 336.000 hectare. Suprafaţa 
irigată efectiv la 03.06.2013 a fost de 61.560 de hectare. În 
continuare, domnia sa a prezentat în detaliu situaţia din sistemele 
de îmbunătăţiri funciare şi a precizat că, pe termen scurt,vor fi 
adoptate unele măsuri legislative care să sprijine agricultorii prin 
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scăderea tarifelor la livrarea apei, îmbunătăţirea activităţii în 
sectorul de irigaţii, reabilitarea amenajărilor interioare de irigaţii 
aparţinând organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF) şi 
federaţiilor de  organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF), prin 
Măsura 125 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR). Se va acorda o atenţie aparte îndeplinirii obiectivelor 
cuprinse în strategia sectorului de irigaţii pe termen mediu şi pe 
termen lung. 

Domnul Adi Barbu, director al ANIF, a prezentat 
preocuparea conducerii ANIF pentru atragerea finanţărilor din 
fondurile structurale, utilizarea apei în sistem gravitaţional şi 
pentru zonarea culturilor. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi 
George Scarlat, Petre Daea, Toader Dima, Gavril Mîrza, Ion 
Bălan care au semnalat aspecte din judeţele pe care le reprezintă 
şi au formulat întrebări legate de domeniul analizat.  

Doamna Vasilica Blebea, preşedinte USIF, a cerut sprijinul 
în Comisia pentru agricultură pentru dimensionarea corectă a 
numărului de angajaţi, pentru a putea acoperi sarcinile şi a 
apreciat modul în care problemele legate de îmbunătăţiri funciare 
au fost analizate în comisie. 

În continuare a fost analizat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare (PLx 146/2013). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea 
proiectului de lege. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 iunie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate 
Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi 
comercializării produselor care conţin Organisme Modificate 
Genetic (raport; Plx 153/2013). 

2. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la 
dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea 
privind materialul de reproducere a plantelor) (COM (2013) 262). 
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3. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor (COM (2013) 267). 

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 Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Marian Pinţur – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – 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 interzicerea cultivării şi importului Organismelor 
Modificate Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei 
şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate 
Genetic (Plx 153/2013). 

Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a 
prezentat propunerea legislativă şi a arătat că un raport de 
respingere i se pare soluţia rezonabilă în acest caz.  

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate.  

În continuarea analizei, membrii comisiei au hotărât că 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a 
materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul 
de reproducere a plantelor) (COM (2013) 262) şi Propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor 
(COM (2013) 267) respectă principiul subsidiarităţii şi un proces-
verbal care să menţioneze acest aspect să fie înaintat Comisiei 
pentru afaceri europene. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 iunie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM 
(2013) 260). 

2. Dezbaterea Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind controalele oficiale şi alte 
activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei 
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor, produsele de protecţie a plantelor, 
precum şi de modificare a regulamentelor (CE) nr.999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr.1151/2012, 
[…]/2013 şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE şi 2009/129/CE (Regulamentul 
privind controalele oficiale) (COM (2013) 265). 

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 Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Marian Pinţur – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii 

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

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
În cadrul şedinţei au fost analizate propunerile de 

regulament menţionate în ordinea de zi aprobată. Membrii 
comisiei au hotărât, în unanimitate, încheierea unui proces-verbal 
care să reflecte poziţia membrilor comisiei, potrivit cărora 
propunerile respectă condiţiile de subsidiaritate.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   
Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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