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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 septembrie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 
4 şi 5 septembrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 
apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, 
localitatea Ion Creangă" (cerere de reexaminare; Pl.x 
455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport; Pl.x 92/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii 
Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al 
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Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa  (raport suplimentar; 
PL.x 153/2012). 

5. Dezbateri privind  analiza situaţiei din cercetarea agricolă 
în perspectiva PAC 2014-2020. 

Lucrările şedinţei din ziua de 3 septembrie 2013 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 
apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, 
localitatea Ion Creangă" (cerere de reexaminare; Pl.x 
455/2011/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (raport 
suplimentar; Pl.x 760/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport; Pl.x 92/2013). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima 
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat,, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
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- domnul Adrian Gearâp – preşedinte, Administraţia Fondului 
pentru Mediu - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

- doamna Graţiela Dumitrache – director juridic, 
Administraţia Fondului pentru Mediu - Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- doamna Olga Georgescu – şef serviciu, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi 
apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, 
localitatea Ion Creangă" (Pl.x 455/2011/2012). 

 Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Domnia sa a precizat că transmiterea 
terenului se face doar pe perioada derulării investiţiei, ulterior el va 
trece la Romsilva. Dacă nu se aprobă acest transfer, există riscul ca 
o porţiune a podului să rămână suspendată. Din punct de vedere al 
finanţării, banii sunt asiguraţi încă de acum 3 ani.  

Domnul Gelu Puiu, secretar de stat în MMSC, a cerut o 
amânare pentru reanalizarea cazului.  

Domnul deputat Ioan Chirteş – iniţiativa este bună, crede că 
proiectul de lege trebuie să explice  mai clar cum trebuie să se 
procedeze şi care sunt implicaţiile.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe - a reamintit că, în 
legislatura trecută, au fost făcute unele observaţii asupra proiectului 
de lege dezbătut. Trebuie analizat ceea ce se vrea în cererea de 
reexaminare. Trebuie văzut că se poate rezolva printr-o hotărâre de 
Guvern. 

Domnul deputat Ion Tabugan - s-a  discutat şi legislatura 
trecută. Retrimiterea proiectului la comisie este o pierdere de 
vreme. Trebuie să se aibă în vedere aspectul social, sunt 
aproximativ 20.000 de familii în zonă, care ar rămâne izolate dacă 
podul ar deveni nefuncţional. A cerut să nu se mai amâne analiza.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că a luat legătură 
cu doamna ministru Lucia Varga cu care a analizat situaţia şi speră 
să se găsească o rezolvare pozitivă.  
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S-a propus amânarea pentru o săptămână. Propunerea a fost 
aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative 
pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional (Pl.x 760/2010). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege. A precizat că este un proiect de lege aşteptat de 
viitorii beneficiari, dar amânat din cauza lipsei resurselor 
financiare. Trebuie văzut şi punctul de vedere al Guvernului.  

Domnul Adrian Gearâp, preşedinte AFM-MMSC, a afirmat 
că susţine proiectul de lege, dar are unele observaţii la anumite 
poziţii din raport.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a cerut un punct de vedere 
scris al AFM, în funcţie de care comisia să ia o hotărâre. S-a 
hotărât, în unanimitate, amânarea pentru o săptămână a analizei 
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.42 din Legea 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 septembrie    
2013, începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii 
Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al 
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa  (raport suplimentar; 
PL.x 153/2012). 

2. Dezbateri privind  analiza situaţiei din cercetarea agricolă 
în perspectiva PAC 2014-2020. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima 
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
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Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Gheorghe Sin – preşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte; Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- doamna Rolanda Predescu – director, Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 
- doamna Paula Ursu – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Didina Ioan – consilier superior, 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 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii 
Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al 
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa  (PL.x 153/2012). 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS, a precizat că 
problematica aflată în dezbatere este mai veche. În acest caz, 
ASAS şi-a dat acordul pentru transferul cerut.  

Amenajarea piscicolă este într-o zonă depărtată de sediul 
staţiunii, este greu de supravegheat şi administrat şi în acest sens s-
a considerat că transmiterea către consiliul local este oportună. În 
perioada trecută de la elaborarea propunerii legislative s-au operat 
unele modificări în situaţia cadastrală a terenurilor şi toate aceste 
aspecte ar trebui îndreptate şi actualizate.  

Domnul deputat Marian Avram – a cerut ca de la ASAS să nu 
se mai înstrăineze nici un teren şi a afirmat că propunerea trebuie 
să fie respinsă.  

Domnul deputat Petre Daea – a arătat că este posibil să se 
elaboreze un alt act normativ, care să înlăture toate inadvertenţele 
semnalate până acum. 

 5



Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că există şi alte căi 
de a rezolva această chestiune.  

Există şi posibilitatea de asociere în participaţiune.  
S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 

aprobată în unanimitate.  
În continuare s-a trecut la analiza situaţiei din cercetarea 

agricolă în perspectiva PAC 2014-2020. 
Din dezbaterile purtate în comisie s-a evidenţiat faptul că 

procesul de modernizare a agriculturii presupune consolidarea şi 
modernizarea sistemului de cercetare ştiinţifică agronomică şi 
alimentară, prin reabilitarea şi concentrarea institutelor naţionale, 
staţiunilor şi laboratoarelor de cercetare, aşezarea acestora în plan 
teritorial şi derularea în perioada următoare a unui program 
investiţional riguros care să vizeze  modernizarea tehnologiilor de 
cercetare, recrutarea personalului dedicat activităţilor ştiinţifice şi 
aplicative, precum şi întinerirea personalului ştiinţific. 

A reieşit că posibilităţile sistemului de cercetare român sunt 
pe măsura provocărilor actualei perioade, dar sunt necesare 
anumite corecţii atât în plan legislativ, cât şi sub aspectul asigurării 
resurselor financiare necesare derulării programelor de cercetare şi 
inovare viitoare.  

 În primul rând trebuie clarificate aspectele legate de 
structurarea reţelei unităţilor de cercetare. Nu există încă un cadru 
instituţional în care să fie dezbătute problemele legate de 
coordonarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a activităţii 
unităţilor de cercetare agricolă care urmează să treacă din 
subordinea şi coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

  Este necesară clarificarea sub aspect legislativ a activităţii 
de cercetare ştiinţifică, actuala Lege nr. 45/2009 şi reglementările 
ulterioare nemairăspunzând realităţilor din această etapă.  

Ideea convocării la data de 10 septembrie 2013 a unei 
reuniuni în care să se analizeze aspectele de ordin legislativ şi 
modificările care trebuie operate în scurt timp este extrem de 
pozitivă.  

Procesul de preluare a unităţilor de cercetare este în derulare 
şi se are în vedere o coordonare unitară a activităţii de cercetare-
inovare.  
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În acest scop este încheiat un protocol de preluare a unităţilor 
de cercetare în care sunt stabilite obligaţiile fiecărei unităţi 
participante la acest proces. 

 Un aspect important în dezbatere l-a constituit volumul 
finanţării activităţilor de cercetare.  

Planul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
acordă un loc important cercetării agricole. În acest plan, 
agricultura este o prioritate clar declarată. Cu toate acestea, nivelul 
de susţinere financiară este redus. Fondurile trebuie să revină la un 
nivel corespunzător.  

În acest sens s-a subliniat că atât fondurile de la buget sunt 
insuficiente, dar sub un nivel corespunzător se află şi fondurile 
asigurate din resurse proprii. 

Este necorespunzătoare şi contribuţia beneficiarilor direcţi ai 
rezultatelor cercetării, adică a fermierilor şi este necesară revizuirea 
legislaţiei care se referă la parteneriatul public privat, a cărei 
aplicare este aproape inexistentă în acest moment şi în acest 
domeniu. Se impune reformularea multor prevederi legislative, 
care să fie mai precise, mai clare.  

Din cauza nearmonizării plăţilor, chiar pentru unele faze de 
cercetare care s-au încheiat, apar greutăţi în derularea programelor 
viitoare, iar ca reacţie directă există un exod al personalului, în 
condiţiile în care acum mai sunt în cercetarea agricolă doar 
aproximativ 600 de cercetători, faţă de 3000 câţi erau în 1990. 

Din cauza prevederilor legale în vigoare  nu se pot face 
angajări, nici măcar în sectoare ca mecanizarea, de exemplu, unde 
nu se pot angaja muncitori. 

S-a subliniat şi necesitatea îmbunătăţirii managementului 
unităţilor de cercetare, pentru că, în ciuda greutăţilor legate de 
sursele financiare, sunt, totuşi, unităţi care au reuşit să prezinte 
rezultate notabile.  

Avându-se în vedere importanţa cercetării agricole în 
contextul PAC 2014-2020 se consideră că este necesară o 
coordonare atentă a activităţii tuturor factorilor implicaţi în 
aşezarea acestui sector pe baze reale, în măsură să facă faţă 
provocărilor perioadei viitoare.   

Domnul deputat Costel Şoptică – a afirmat că împărtăşeşte 
mâhnirea reprezentanţilor ASAS, dar trebuie să se facă mai mult. 

Dacă managementul unei staţiuni este bun, lucrurile pot fi 
rezolvate. În ce priveşte finanţarea a arătat că nu prea s-a pus 
accentul pe fondurile europene.  
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Trebuie să devenim competitori, să ne batem cu cei care aduc 
seminţe de afară. Nu-şi explică de ce MEN preia doar institutele 
care merg bine.  

Domnul deputat Stelian Dolha – este nemulţumit că în zona 
pe care o reprezintă sunt greutăţi legate de retrocedarea unor 
terenuri care sunt în folosinţa Staţiunii Pomicole Bistriţa. Trebuie 
atent supravegheată problema asigurării materialului săditor de 
calitate în perspectiva reconversiei plantaţiilor pomicole în 
perioada viitoare.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – crede că trebuie trasă o 
linie roşie în legătură cu  cercetarea ştiinţifică pentru că mai jos de 
atât nu se poate coborî. 

Să se termine odată cu retrocedarea terenurilor care sunt la 
unităţile de cercetare. Să se stabilească foarte clar ce sume se alocă 
activităţii de cercetare. Unele dintre probleme au fost create şi de 
un management necorespunzător. 

Domnul deputat Toader Dima – a cerut ca în programele de 
cercetare să se regăsească şi problematica fondului funciar, a 
eroziunii solului şi a realizării perdelelor forestiere de protecţie. În 
viitorul PNDR să se acorde atenţie activităţii fermelor mici, precum 
şi stabilirii în mediul rural a tinerilor.  

Domnul deputat Petre Daea – a apreciat ideea organizării 
acestei dezbateri şi a afirmat că problemele pot fi clarificate prin 
discuţii între ASAS, MADR, MEN, MFP. 

Trebuie clarificată legislaţia în domeniul cercetării. Doar pe 
baza discuţiilor şi analizelor problemele pot fi rezolvate.  

Domnul deputat Marian Avram – a cerut o situaţie cu 
institutele de cercetare şi staţiunile pe judeţe. Consideră că la  nivel 
local poate fi o asociere în participaţiune cu fermierii locali. 
Înţelesul major ar fi să păstreze patrimoniul. 

Se cere o apropiere a cercetării de producătorii agricoli. 
Proiectul de buget pentru cercetare pentru anul viitor să fie 

prezentat din timp în comisie, pentru a se putea interveni, dacă este 
cazul. De asemenea, să se prezinte bugetul pentru îmbunătăţiri 
funciare şi pentru PNDR. 

Domnul deputat Ion Bălan – a apreciat că fondurile pentru 
cercetare sunt insuficiente, sumele de la buget sunt foarte mici şi ar 
trebui un parteneriat public privat cu asociaţiile de proprietari. 
Prezentul este sumbru, dar viitorul pare întunecat. Finanţarea va fi 
la nivel local. 
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A propus ca 0,5% din valoarea producţiei agricole realizate 
de fermieri să meargă la fondurile destinate cercetării agricole. 

În ce priveşte reconversia, trebuie cunoscută capacitatea de 
producţie a materialului săditor, precum şi cererea, pentru 
dimensionarea producţiei. 

 Domnul deputat Nini Săpunaru – a apreciat utilitatea analizei 
din comisie şi a cerut organizarea unor discuţii preliminare cu 
MADR şi, de asemenea, discuţii pe grupuri de lucru, pentru ca la 
întâlnirea cu Ministerul Finanţelor Publice să se prezinte o poziţie 
clară. Trebuie cunoscute şi alte sisteme de organizare a activităţii 
de cercetare ştiinţifică, cel franţuzesc ar putea fi un model, pentru 
că de modul în care se va acţiona depinde viitorul agriculturii 
româneşti.  

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

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (raport; Pl.x 92/2013). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram 
Marian,  Bălan Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima 
Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, 
Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  
Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, 
domnul deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Paula Ursu – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Didina Ioan – consilier superior, 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 

pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru 
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reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 92/2013). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 28 de voturi pentru respingere, 2 voturi  împotrivă şi 3 
abţineri.  

 
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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