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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 23 iunie 2008 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 23 iunie 
2008, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (raport; PL.x 
207/2008). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  
(raport; PL.x 387/2008). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art.32 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune 
alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat (raport; PL.x 
375/2008). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 134/2008). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii 
muntelui nr.347/2004 (raport; PL.x 247/2008). 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în 
scopul construirii unui incinerator ecologic (raport; PL.x 251/2008). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.205 din 2004 privind protecţia animalelor (raport; Pl.x 
222/2008). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2008 privind sprijinul financiar 
pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură 
(raport; PL.x 373/2008). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (raport; PL.x 
366/2008). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din 
Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi 
prefinanţare alocate de la bugetul de stat (raport; PL.x 360/2008). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din 
acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din 
acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană (raport; PL.x 
378/2008).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei.   
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla 

Béla Ladislau,  preşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii  şi 

Dezvoltării Rurale; 



 3

- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Nicolae Hristea – director, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Nicolae Mărăcine – director general, Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – SA; 

- domnul Alexandru Rădulescu – director, Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Pogan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Mihaela Mitrea – consilier juridic, Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – SA; 

- domnul Radu Timofte – consilier principal, Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 
(PL.x 207/2008). 

Domnul Nicolae Mărăcine, director general Administraţia Naţională 
a Îmbunătăţirilor Funciare – SA a prezentat expunerea de motive.  

Completarea şi modificarea legii necesare pentru a se crea o mai 
mare disponibilitate a aplicării acesteia în practică, pentru a se elimina 
unele inadvertenţe ale legii cu situaţia reală din teren, pentru a se contura 
mai bine relaţiile dintre proprietarii de teren constituiţi în organizaţii şi 
federaţii de îmbunătăţiri funciare şi prestatorii de îmbunătăţiri funciare. 

De asemenea, este necesară introducerea în lege a unor prevederi 
privind atribuţiile federaţiilor în relaţiile cu organizaţiile de îmbunătăţiri 
funciare şi cu alte organisme cu care acestea intră în contact pentru 
desfăşurarea unor activităţi benefice. 

A fost necesară completarea unor articole pentru legiferarea 
activităţilor care se desfăşoară în mod curent de organizaţiile de 
îmbunătăţiri funciare. 

Se propune completarea atribuţiilor Administraţiei, precum şi 
introducerea unor prevederi în lege pentru obţinerea şi a altor venituri 
proprii din alte activităţi. De asemenea, este necesară introducerea unei 
prevederi prin care se propune să fie suportate de la bugetul de stat unele 
lucrări şi activităţi care nu pot fi suportate din tarifele anuale de 
utilizatorii de apă, datorită costurilor ridicate ale acestora. 
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Pentru funcţionarea amenajărilor de irigaţii în condiţii normale este 
necesară completarea textului de lege privind tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii ce se calculează pe unitatea de volum, prin menţionarea că 
un procent de 20% din volumul contractat se plăteşte de beneficiar. De 
asemenea, până la transmiterea către organizaţii şi federaţii a 
infrastructurii din sistemele de irigaţii aflate în administrarea 
Administraţiei să se prevadă că aceasta poate calcula tarife pentru servicii 
de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii pe care le supune 
aprobării consiliului de administraţie şi care nu necesită publicarea în 
Monitorul Oficial. 

A fost necesară actualizarea cuantumului amenzilor pentru 
săvârşirea unor contravenţii în amenajările de îmbunătăţiri funciare. 

De asemenea, se propune în textul de lege ca unităţile de 
administrare care vor deveni sucursale judeţene să fie transformate până 
la 31 decembrie 2008 în filiale cu personalitate juridică, la nivelul unei 
amenajări de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de 
îmbunătăţiri funciare, în vederea descentralizării competenţelor de la 
nivelul central la nivel local.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea de articole. Toate 
articolele au fost aprobate în unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 

pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor  (PL.x 387/2008). 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, în calitate de 
iniţiator, a prezentat expunerea de motive.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru 
abrogarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
(PL.x 375/2008). 
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2008 pentru 
modificarea Legii muntelui nr.347/2004 (PL.x 247/2008). 

Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că 
proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea Legii muntelui 
nr.347/2004, cu modificările ulterioare, avându-se în vedere redefinirea 
conceptului de zonă montană, precum şi stabilirea modalităţii de realizare 
a obiectivelor dezvoltării durabile a zonei montane.  

Modificările au fost determinate de necesitatea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeană şi crearea cadrului juridic care să permită accesarea fondurilor 
financiare comunitare acordate de Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), având ca obiective dezvoltarea zonei 
montane a României. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor generale au urmat 
dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 

S-a  trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2008 privind 
sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară 
în pomicultură ( PL.x 373/2008). 

În calitate de raportor, domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul 
târziu de primăvară în pomicultură are ca obiect de reglementare 
acordarea unui sprijin financiar întreprinderilor mici şi mijlocii din 
sectorul pomicol pentru pierderile cauzate de îngheţul târziu de 
primăvară. De asemenea, este necesară crearea cadrului juridic necesar 
pentru astfel de situaţii având în vedere faptul că prin Măsura 121 din 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală care poate fi accesată 
încă din luna martie a acestui an, se pot înfiinţa plantaţii pomicole noi. 

Conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Meteorologie, în 
primăvara anului 2007 s-au înregistrat temperaturi scăzute şi fenomene 
de îngheţ, în mod deosebit în prima decadă a lunii mai, când s-au 
înregistrat temperaturi de până la -4,9 grade Celsius,  speciile pomicole 
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fiind în diferite fenofaze de vegetaţie. Judeţele afectate au fost: Alba, 
Bacău, Bistriţa, Botoşani, Cluj, Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Satu-
Mare, Sălaj, Sibiu, Vaslui, Vrancea. La sesizarea organizaţiei 
interprofesionale din sectorul legume-fructe şi a unor deputaţi şi senatori, 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale a făcut o evaluare în 
teritoriu. 

Din estimările Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, în 
baza datelor furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie şi 
Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, producţia de fructe a fost afectată în proporţie de 
10% până la 100%, ca urmare a fenomenului de îngheţ târziu de 
primăvară. În condiţiile în care producţia totală de fructe estimată în anul 
2006 a fost de 1.336.828 tone, în anul 2007 aceasta a fost de 1.010.244 
tone, ceea ce reprezintă 75,57% din producţia anului 2006. 

La sesizarea organizaţiei interprofesionale din sectorul legume-
fructe şi a unor deputaţi şi senatori, Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale a făcut o evaluare privind suprafeţele afectate şi potenţialii 
beneficiari. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor generale au urmat 
dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau    Vasile Mocanu  


