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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 
21 şi 22 februarie 2007, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în 
legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate în 
zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în 
zona economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York în 4 august 
1995  (sesizare în fond; PL-x  11/2007). 

2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere 
din păduri şi din afara acestora (sesizare în fond; procedură de 
urgenţă; adoptat de Senat; PL-x 987/2006). 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002 (sesizare în 
fond; procedură de urgenţă; adoptat de Senat; PL-x 18/2007). 

4. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
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Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (sesizare în fond; procedură 
de urgenţă; în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare; adoptat de Senat; PL-x 837/2006). 

În data de 19 februarie 2007, ora 1300, s-a organizat o 
întâlnire a membrilor Comisiilor pentru agricultură din Camera 
Deputaţilor şi Senat cu conducerea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la care s-au dezbătut şi analizat 
obiectivele stabilite prin Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare 
Rurală 2007-2013 (P.N.S.D.R.). 

Din partea M.A.P.D.R. au participat:     
- domnul Dan Ştefan Motreanu – ministrul agriculturii; 
- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat; 
- doamna Cornelia Harabagiu – director general; 
- doamna Viviana Vasile – director general adjunct; 
- doamna Georgiana Sîrbu – director; 
- doamna Raluca Leahu – consilier; 
- doamna Graţiela Tiron – şef serviciu; 
- domnul Matei Radu – referent.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen 

Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
Domnul Dan Ştefan Motreanu, ministrul agriculturii, a 

mulţumit participanţilor pentru interesul arătat şi a precizat că se 
doreşte asigurarea unui proces de consultare complet în care să fie 
angrenaţi atât factorii de decizie, cât şi reprezentanţii societăţii 
civile. Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-
2013 urmează să fie prezentat la Uniunea Europeană după 
finalizarea acestui proces de consultare largă. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretarul de stat în M.A.P.D.R. a 
făcut o prezentare în detaliu a P.N.S.D.R. 

Au luat cuvântul domnii Senatori Ilie Sârbu, Neculai Apostol, 
Corneliu Pascu. 

Domnul deputat dr.Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că 
încă de la începutul anului 2005, conducerea Comisiei pentru 
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agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
trimis M.A.P.D.R. o scrisoare în care erau menţionate liniile 
directoare pe care conducerea ministerului să le aibă în vedere 
pentru sectorul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Suntem o ţară cu 50% din populaţie în mediul rural, din care 
38%  trăieşte din agricultură. Să nu ne fie ruşine cu mediul rural, dar 
să avem grijă de acest spaţiu care trebuie să treacă prin schimbări 
radicale. 

Domnia sa a arătat că punctele slabe din analiza SWOT sunt 
reale, dar consideră că trebuie pus accent pe Axa nr.3 ca obiectiv 
strategic, „calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale”, care deţine un procent de 30% din FEADR. 

Obiectivele cuprinse în Axa nr.3 pot determina evoluţia 
sectoarelor agricol şi forestier, precum şi creşterea calităţii mediului 
şi a zonelor rurale. 

A subliniat că este necesară coordonarea tuturor instituţiilor şi 
factorilor care au atribuţii în programele de finanţare şi dezvoltare 
rurală – acţiune interministerială – pentru eliminarea suprapunerilor. 

A propus ca fiecare localitate să aibă propria strategie de 
dezvoltare. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a apreciat modul în care a 
fost organizată şi s-a desfăşurat dezbaterea. A apreciat că, din 
păcate, încă ne aflăm într-un stadiu de subdezvoltare, iar strategia 
este avansată faţă de realităţile noastre. În agricultură este o situaţie 
grea, de aceea se impune o legătură strânsă a conducerii M.A.P.D.R. 
cu cele două comisii parlamentare. A adresat o întrebare în  legătură 
cu situaţia existentă în Insula Mare a Brăilei, unde se întâmpină 
greutăţi din cauza secetei prelungite, menţionând că are date din care 
rezultă că se întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte activitatea 
asociaţiilor utilizatorilor de apă. 

A făcut observaţii în legătură cu modul în care se derulează 
plăţile la buget, unde au apărut diferenţe între ceea ce se întâmplă 
acum şi ceea ce se s-a aprobat iniţial. 

A apreciat că la nivelul judeţului este necesară o mai mare 
unitate între instituţiile cu atribuţii în domeniul agriculturii, unde 
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toată lumea trebuie să vorbească aceeaşi limbă, pentru a 
preîntâmpina dezorientarea în rândul beneficiarilor. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a arătat că din Strategie 
lipsesc unele lucruri. Consideră că este necesară mărirea 
capacităţilor de producţie în zonele rurale. 

În multe zone nu sunt rezolvate problemele legate de 
proprietate, iar această stare de lucruri poate bloca programul. 

În domeniul cercetării este necesară relansarea programelor 
sectoriale şi a cercetării aplicative. 

Domnia sa a făcut unele observaţii cu privire la structura şi 
orientarea emisiunii „Viaţa satului” de la Televiziunea Română, care 
ar trebui să contribuie în mai mare măsură la promovarea ideilor noi.  

A arătat, de asemenea, că A.N.S.V.S.A ar trebui să 
reanalizeze situaţia din domeniul unităţilor de procesare. Să nu se 
facă doar politica celor mari.     

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 februarie 
2007, începând cu ora 1400. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Analiza activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere 
din păduri şi din afara acestora (sesizare în fond; procedură de 
urgenţă; adoptat de Senat; PL-x 987/2006). 

3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în 
legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşte aflate în 
zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în 
zona economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York în 4 august 
1995  (sesizare în fond; PL-x  11/2007). 
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Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei.  A absentat, motivat, domnul ministru Dan Ştefan 
Motreanu. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Töke István, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marian Avram – preşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Csutak Nagy László - vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Alina Tiţu – şef serviciu juridic, Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură; 
- domnul Marian Chiriac - consilier,  Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură. 
S-a trecut la analiza activităţii desfăşurată de Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Domnul Marian Avram, preşedintele A.N.S.V.S.A. a 

prezentat o informare în legătură cu preocupările instituţiei pe care o 
conduce şi măsurile luate pentru implementarea acquis-ului 
european în domeniul pe care îl coordonează. 

Domnia sa a menţionat că s-au înregistrat unele greutăţi în 
activitatea anterioară, s-au făcut şi unele greşeli care au repercusiuni 
asupra activităţii prezente a Autorităţii. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu – a subliniat 

importanţa analizei pornind de la confuzia creată în opinia publică 
de mesajele neclare lansate în ultima perioadă. Declaraţiile publice 
făcute i-au pus în încurcătură pe deputaţi atunci când trebuie să 
lămurească în teritoriu problemele generate de aceste declaraţii. 

Domnul deputat Nicolae Popa – a afirmat că în teritoriu 
trebuie lămurite multe cazuri concrete cu care se confruntă fermierii. 
Se înregistrează un nivel scăzut de pregătire a populaţiei pentru a se 
plia la noile cerinţe. Ieri s-a prezentat în comisie Planul Naţional 
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Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, dar măsurile cuprinse 
în această Strategie nu vor putea fi puse în practică dacă instituţiile 
implicate nu vor colabora. A semnalat că între M.A.P.D.R. şi 
A.N.S.V.S.A. există disfuncţionalităţi. Noile măsuri aplicate de 
A.N.S.V.S.A. vin pe un teren insuficient pregătit şi este necesară o 
mai mare implicare a tuturor  factorilor cu atribuţii. 

Domnia sa a mai cerut şi explicaţii în legătură cu taxele 
impuse de A.N.S.V.S.A. pentru controalele efectuate la unităţile care 
procesează produse agricole. De asemenea, a semnalat faptul că nu 
s-au acordat despăgubiri pentru fermierii afectaţi de gripa aviară şi 
chiar şi în domeniul subvenţiilor pentru crescătorii de animale şi 
păsări se înregistrează unele neajunsuri. 

Domnii deputaţi Ionesie Ghiorghioni, Ioan Hoban şi Liviu 
Timar au semnalat unele neajunsuri din teritoriu şi au cerut o 
clarificare a rolului medicilor veterinari în circumscripţiile 
veterinare. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – a afirmat că analiza din 
comisie se justifică, pentru că ambiguităţile generate de declaraţiile 
publice ale autorităţilor sanitar-veterinare pot avea efecte şi în plan 
politic. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără – a reamintit că în 2005, 
după aplicarea măsurilor de închidere a activităţii unor unităţi de 
procesare a cerut să se facă o analiză a ceea ce s-a întâmplat în 
perioada anterioară.  

A apreciat că unităţile de procesare de dimensiuni mai mici au 
fost închise în condiţii neclare, iar programele de restructurare 
trebuie revăzute. A arătat că trebuie tratată foarte serios 
problematica legată de prelucrarea şi valorificarea producţiei, pentru 
a se respecta normele de sănătate publică. Să se cunoască precis 
statutul fiecărui medic veterinar. 

 A apreciat că în această perioadă trebuie să mergem pe 
negocieri de tranziţie. 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau  - a arătat 
că A.N.S.V.S.A. trebuie să acţioneze cu multă atenţie în această 
perioadă, pentru că măsurile vor avea un impact foarte puternic. 
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Situaţia din teritoriu este foarte diferită, ceea ce înseamnă că şi 
măsurile trebuie gândite în funcţie de cazurile reale. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor 
produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora (PL-x 
987/2006). 

Domnul Töke István a arătat că în urma analizelor efectuate s-
a convenit formularea unui amendament la art.6 alin.(2) din 
proiectul de lege. Amendamentul a fost supus la vot şi a fost aprobat 
cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă. Pe ansamblu, proiectul 
de lege a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului de Lege pentru 
aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor 
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 
decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor 
de peşte aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state 
riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât şi într-un sector 
adiacent zonei, şi a stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New 
York în 4 august 1995  (PL-x  11/2007). 

Doamna Alina Tiţu, şef serviciu juridic A.N.P.A. a informat 
comisia că în ceea ce priveşte traducerea textului din limba engleză 
au apărut divergenţe între M.A.P.D.R. şi M.A.E. şi cere comisiei să 
aprobe textul confirmat de M.A.P.D.R. Proiectul de lege a fost votat 
în unanimitate, în forma prezentată de M.A.P.D.R. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 februarie 
2007, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole nr.244/2002 (sesizare în fond; procedură de 
urgenţă; adoptat de Senat; PL-x 18/2007). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei.  A absentat, motivat, domnul ministru Dan Ştefan 
Motreanu. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Constantin Răduc – director, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cornel Dicu – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mircea Petrescu, compartiment vin; 
- domnul Călin Petre Mocanu – director, Organizaţia 

Naţională Interprofesională a Viei şi Vinului; 
- doamna Violeta Stoicescu – inspector, Oficiul Naţional al 

Denumirilor de Origine pentru Vinuri – ONDOV. 
S-a trecut la analiza şi dezbaterea  proiectului de lege aflat pe 

ordinea de zi. 
Domnul Constantin Răduc, director în M.A.P.D.R. a prezentat 

modificările principale pe care ministerul agriculturii le propune. 
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor au fost formulate 

amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit la comisie. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de 
lege a fost aprobat în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 februarie 
2007, începând cu ora 930. 

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind aprobarea 

transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 
Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (sesizare în fond; procedură 
de urgenţă; în comun cu Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare; adoptat de Senat; PL-x 837/2006). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei.  A absentat, motivat, domnul ministru Dan Ştefan 
Motreanu. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr.Kelemen 
Atilla Béla Ladislau, preşedintele comisiei. 
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A participat ca invitat domnul Töke István, secretar de stat în 
M.A.P.D.R. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (PL-x 837/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea transferului 
pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială 
„Horticola” S.A. Bucureşti, de la Regia Autonomă „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, în scopul pregătirii procesului de 
privatizare, al stabilirii celei mai adecvate metode, precum şi a 
momentului optim de demarare a privatizării. 

S-a stabilit ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare.  
 

 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau    Vasile Mocanu   
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