
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

  
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 08.12.2014    
             Nr.4c-4/505 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 3 şi 4 decembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 şi 4 
decembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiză asupra situaţiei privind acordarea subvenţiilor în 
agricultură. 

2. Analiză asupra măsurilor privind acordarea în continuare a 
subvenţiilor din sectorul zootehnic (bunăstarea animalelor).   

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere 
instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
479/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care 
fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă (raport; PL.x 468/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice (raport; PL.x 486/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din 
sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale 



  

alocate fiecărei activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 401/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 3 decembrie 2014 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiză asupra situaţiei privind acordarea subvenţiilor în 
agricultură. 

2. Analiză asupra măsurilor privind acordarea în continuare a 
subvenţiilor din sectorul zootehnic (bunăstarea animalelor).   

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere 
instalată mai mare de 15 MW (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
479/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care 
fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă (raport; PL.x 468/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru aprobarea 
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din 
sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale 
alocate fiecărei activităţi (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PL.x 401/2013). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu 
Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Nagy Peter Tamas – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
Domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Albulescu – secretar de stat, Ministerul 

Economiei; 
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- domnul Nicolae Popa – director general adjunct, Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- domnul Marius Untescu – şef serviciu, Ministerul Economiei – 
Departamentul pentru Energie; 

- doamna Săndica Grigoraş – şef birou ex-post, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

- doamna Angelica Bobe – consilier, Ministerul Economiei – 
Departamentul pentru Energie; 

- domnul Silviu Cernătescu – consilier juridic; Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena Diana Zidaru – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Constanţa Spânu – consilier superior, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Florentin Bercu – director, Federaţia PRO-AGRO. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea asupra situaţiei privind PNDR şi asupra 

situaţiei privind acordarea sprijinului financiar în agricultură. 
Domnul deputat George Scarlat – a precizat că a cerut această 

dezbatere pentru că a considerat necesar să fie bine cunoscute măsurile 
pe care cei răspunzători le vor lua pentru îmbunătăţirea activităţii de 
sprijinire a fermierilor şi pentru înlăturarea unor nereguli constatate în 
ceea ce  s-a făcut până acum.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut ca dezbaterea să fie 
reprogramată pentru şedinţa de săptămâna viitoare şi, până atunci, cei 
interesaţi să trimită, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întrebările în scris. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2014 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere 
instalată mai mare de 15 MW (PL.x 479/2014). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege. 

Domnul Marius Untescu, şef serviciu din cadrul ME, a prezentat, 
în linii mari proiectul de lege şi a precizat că asigurarea condiţiilor 
normale pentru atragerea investiţiilor în realizarea unor centrale cu 
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acumulare prin pompaj presupune adoptarea urgentă a unor 
reglementări de ordin legislativ, care să înlăture incertitudinile, să evite 
suprataxarea activităţii acestor tipuri de centrale din cauza specificului 
atipic al acestora şi să introducă mecanisme clar determinate pentru a 
încuraja construcţia centralelor, operarea acestora şi valorificarea 
serviciilor furnizate de către acestea.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că proiectul trebuie 
analizat cu atenţie, pentru că sunt unele prevederi care nu sunt în 
concordanţă cu cadrul legislativ actual, şi ele puteau fi eliminate dacă 
se avea în vedere în primul rând actualul Cod silvic.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a arătat că nu se ţine cont 
de natura proprietăţii, iar proprietăţile private nu trebuie să fie tratate cu 
indiferenţă sau superficial. Trebuie să se ţină cont de părerea tuturor 
specialiştilor implicaţi în acest proiect.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a subliniat că nu trebuie 
avut în vedere doar un beneficiar, pentru care se pare că a fost iniţiat 
acest proiect. Consiliul Concurenţei semnalează că astfel de proiecte nu 
pot fi puse în practică fără avizul Comisiei Europene.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a arătat că amendamentele 
formulate de domnul deputat Tinel Gheorghe vin să îndrepte situaţia şi 
că ar fi foarte bine ca regulile în domeniu să fie respectate, pentru că ele 
sunt pentru toţi. 

   Domnul deputat Marian Ghiveciu – a arătat că nu este de acord 
cu scutirea de taxe, pentru că aceste hidrocentrale funcţionează noaptea 
cu energie ieftină, produc energie ziua şi o vând cu alte preţuri mai mari 
şi, deci, realizează profit. Nu crede că este cazul să fie aprobată. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut o analiză profundă a 
proiectului de lege, o discuţie cu specialiştii implicaţi, dar şi rezolvarea 
acestei activităţi într-o perioadă scurtă, pentru că este vorba de o 
ordonanţă care-şi face efectul. A propus ca dezbaterea să fie reluată 
săptămâna următoare.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a studiat atent textul 
proiectului de lege şi a constatat unele încălcări ale actelor normative 
existente.  

Amendamentul vine să îndrepte unele nereguli. Avem 
reglementări foarte stricte şi venim să facem derogări. În ceea ce 
priveşte proprietatea privată, regulile trebuie respectate. Trebuie 
clarificate aspectele legate de scoaterile din circuit.  
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În baza acestei ordonanţe, pot apărea şi alte documentaţii. Trebuie 
bine analizat, să se caute o formă convenabilă, acceptabilă şi să se 
trimită urgent plenului Parlamentului. 

Domnul Cătălin Diaconescu, secretar de stat în MMSC - a cerut o 
analiză la care să participe şi alţi specialişti, pentru că trebuie corelate 
toate prevederile pentru a se ajunge la o părere comună.  

S-a hotărât amânarea analizei şi organizarea unei analize 
coordonate de domnii deputaţi Ioan Cristian Chirteş, Marian Ghiveciu 
şi Petre Daea, care să clarifice toate aspectele din acest proiect de lege. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul 
European de Garantare Agricolă (PL.x 468/2014). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea unui raport favorabil. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor 
din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale 
alocate fiecărei activităţi (PL.x 401/2013). 

Domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat în MADR – a precizat 
că este vorba de o cotizaţie consistentă de aproximativ 500.000 de euro 
şi lucrurile trebuie bine clarificate, încât ea să ajute la reprezentarea cât 
mai multor organizaţii ale fermierilor cu reprezentare la nivel naţional.  

Domnul deputat Liviu Harbuz –a subliniat că asocierea este liberă 
şi fiecare se va duce în organizaţia pe care o consideră că-l reprezintă. 
Trebuie găsită soluţia cea mai bună pentru reprezentarea fermierilor.  

Domnul deputat Petre Daea – a studiat actul normativ şi-i felicită 
pe iniţiatori, pentru că este un act necesar, pe care şi domnia sa l-ar fi 
semnat.  

Statul, care asigură o parte din cotizaţie, trebuie să supravegheze 
modul în care se utilizează banii, pentru o reprezentare echilibrată a 
fermierilor.  

A subliniat că amendamentele formulate sunt obligatorii pentru 
forma finală a actului normativ.  

Domnul Florentin Bercu – director PRO-AGRO – a precizat că 
sunt 11 potenţiale organizaţii care pot beneficia de acest sprijin 
financiar. 
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Au urmat dezbateri pe articole. La poziţia 4 din raport s-au 
înregistrat 30 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.  

În ansamblu, proiectul de raport a fost votat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 decembrie 2014, 

având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice (raport; PL.x 486/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu 
Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Peter Tamas, secretar de stat 
în 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 Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice (PL.x 
486/2014). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Domnul George Scarlat – a arătat că sectorul trebuie reglementat. 
Sunt unii care vin cu jumătăţi de măsură, care speculează avantajele pe 
care le oferă această nişă. A afirmat că este nevoie de măsuri mai dure 
şi mai directe.  

Domnul deputat Petre Daea – a arătat că trebuie protejaţi 
producătorii cinstiţi din acest domeniu. Nu trebuie să se manifeste 
înţelegere pentru cei care nu respectă regulile şi falsifică produsele.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
întocmirea unui raport favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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