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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16 şi 
17 septembrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea 
şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 
3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (Raport comun 
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru  
industrii şi servicii; PL. 398/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 16 septembrie 2015 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea 
şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 
3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (Raport comun 
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru  
industrii şi servicii; PL. 398/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, membri ai comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi 

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

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

- doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Ionuţ Florin Barbu – director general, Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 

- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Claudiu Frânc – preşedinte, Federaţia Crescătorilor 
de Bovine din România – FCBR; 

- domnul Dorel Secară – vicepreşedinte, Federaţia 
Crescătorilor de Bovine din România – FCBR; 

- domnul Radu Ioan Moldovan – vicepreşedinte, Federaţia 
Crescătorilor de Bovine din România – FCBR; 

- domnul Gavrilă Tuchiluş - director general,  S.C. Agrimat 
Matca SA Galaţi. 

Lucrările 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.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie (PL. 398/2013). 

Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii a arătat că a 
dorit să participe la şedinţă pentru că domeniul irigaţiilor este foarte 
important pentru agricultură. Trebuie lămurite aspectele legate de ce 
facem cu infrastructura de irigaţii principală şi secundară. 

A afirmat că, în opinia sa, infrastructura principală trebuie 
păstrată în proprietatea statului, care să poată investi în întreţinerea şi 
modernizarea sa, prin prevederea de sume necesare în bugetele 
anuale. Pentru perioada de până în 2020 sunt prevăzute aproximativ 
435 milioane euro pentru infrastructura secundară şi consideră că 
trebuie alocate sume în viitor şi pentru infrastructura principală. Se va 
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începe cu o alocare de 145 milioane euro pentru 2016, ajungându-se 
la aproximativ un miliard euro până în 2020. Consideră că 
infrastructura secundară să fie transferată în proprietatea privată a 
federaţiilor şi organizaţiilor care s-au constituit, în primă fază fiind 
acordate în folosinţa acestora şi, în condiţiile în care se constată că 
beneficiarii transferurilor investesc în aceste reţele, să treacă definitiv 
în proprietatea lor, iar, în caz că programele de investiţii nu se 
concretizează, să existe posibilitatea ca sistemele de irigaţii secundare 
să poată fi trecute înapoi în proprietatea statului.  

A arătat că se urmăreşte introducerea unui abonament anual 
pentru beneficiarii de irigaţii, care să fie plătit permanent, în baza 
acestuia statul având şi el obligaţii în ceea ce priveşte asigurarea apei.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi George 
Scarlat, Tinel Gheorghe, Ion Bălan, Petre Daea, domnul Dumitru 
Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR şi domnul Gavrilă 
Tuchiluş, director general S.C. Agrimat Matca SA Galaţi care au 
formulat propuneri pentru forma finală a proiectului de preraport pe 
care să-l finalizeze comisia.  

Au continuat dezbaterile asupra art. 27. Art. 27 alin. (11) a fost 
aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 35 de voturi pentru şi 1 
abţinere. Art. 27 alin. (2) a fost aprobat cu majoritate. S-au înregistrat 
27 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 septembrie 
2015, având  următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea 
şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 
3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (Raport comun 
cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru  
industrii şi servicii; PL. 398/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de 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 Ionuţ Florin Barbu – director general, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 
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- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dan Velicu, consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

Au continuat dezbaterile asupra  Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie (PL. 398/2013). 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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