
  
 

MINUTA 

şedinţei Comisiei de dialog social din data de 30 mai 2012 

 

 

În ziua de 30 mai 2012 ora 9
30

 a avut loc şedinţa Comisiei de dialog social din cadrul 

lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având pe ordinea de zi:  

 - dezbaterea şi aprobarea proiectelor de acte normative din lista anexată prezentei; 

 - diverse. 

Din partea confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional participă domnul 

Adrian COJOCARU, doamna Vasilica BLEBEA, domnul Sorin PETCU - Confederaţia 

Naţională Sindicală „CARTEL ALFA” (Cartel Alfa), domnul Petre VOICU -  Confederaţia 

Sindicatelor Democratice din România – (C.S.D.R), domnul Stelian MIHĂLCEA - Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA (C.N.S.L.R Frăţia) şi domnul 

Gheorghe GAVRILĂ - Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN (CSN Meridian), iar din 

partea confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional domnul Alexandru LĂPUŞAN – 

Patronatul Român (P.R), domnul Constantin DUMITRU - Confederaţia Patronală din Industria 

României – CONPIROM, domnul Nicolaie TATU - Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România (UGIR), domnul Radu MORARIU, domnul Viorel MARIN şi domnul Ovidiu 

Nicolae GHEORGHE  - Uniunea Generală a Industriaşilor din România - 1903 (U.G.I.R-1903) 

şi domnul Radu MINEA din partea Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare - Proiectare 

din România. 

La şedinţă participă domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU, domnul Secretar de Stat 

Dumitru Daniel BOTĂNOIU, domnul secretar general Sorin Sergiu CHELMU, doamna 

director general Roxana ZARMA - Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 

(DGAERI), doamna director general Tatiana PREDA -  Direcţia Generală Politici în Sectorul 

Vegetal (DGPSV), domnul director general Cătălin Roger MANEA, doamna director general 

adj. Maria TOMA şi Gabriel MALOŞ - Direcţia Generală Politici în Zootehnie şi Industria 

Alimentară (DGPZIA), doamna director general adj. Giorgiana PREDA şi domnul Mihail – 

Valentin Mitrofan - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – AM-PNDR (DGDR-AM-PNDR), 

domnul Mircea DECEI - Direcţia Generală pescuit – Autoritatea de Management pentru POP 

(DGDR-AM-POP), doamna Claudia MIHĂILĂ - Direcţia Generală de Control şi Inspecţii 

(DGCI), domnul director Cătălin DUMITRESCU - Direcţia Juridică (DJ), doamna Mihaela 

IORDACHE - Direcţia Management Resurse Umane (DMRU), doamna şef serviciu Elena 

CHICOSU - Serviciu RICA, doamna şef serviciu Dorina Carmen POPESCU – Serviciul 

relaţia cu Parlamentul şi dialog social, doamna director Elena LEAOTĂ – Agenţia Naţională 

Fitosanitară (ANF), domnul director general adj. Nicolae STERGHIU - Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA), doamna Carmen NAN - Agenţia Naţională pentru Pescuit 

şi Acvacultură (ANPA), domnul director general adj. George TURTOI şi doamna director Alina 

FLOREA - Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), domnul Teodor 

KILAIDITIS Agenţia Domeniilor Statului (ADS). 

Din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) participă doamna 

consilier Luminiţa ALEXANDRU - Direcţia Coordonare, Monitorizare şi Metodologia 

Comisiilor de Dialog Social. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul ministru Daniel CONSTANTIN.  

În deschiderea dezbaterilor domnul ministru Daniel CONSTANTIN mulţumeşte celor 

prezenţi pentru participare menţionând totodată şi faptul că la următoarele şedinţe ale Comisie de 

dialog social va fi prezent şi domnia sa.  
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Domnul ministru Daniel CONSTANTIN îşi cere scuze pentru faptul că nu poate să 

rămână până la sfârşitul şedinţei Comisiei de dialog social, deoarece trebuie să fie prezent la 

şedinţa de Guvern. 

Domnul Adrian COJOCARU ridică problema neprimirii a nici unui răspuns la adresele, 

privind o întâlnire cu conducerea ministerului, trimise la cabinetul domnului ministru.  

Domnul ministru Daniel CONSTANTIN menţionează faptul că în ultimile 2 săptămâni s-

a întâlnit cu toate asociaţiile patronale şi sindicale din agricultură, urmând ca în câteva zile să aibă 

loc o întâlnire cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel 

naţional, membre în Comisia de dialog social. 

Domnul Alexandru LĂPUŞAN - PR - având în vedere faptul că domnul ministru este 

constrâns de unele evenimente să participe la şedinţa de Guvern, solicită să se reprogrameze o 

întâlnire cu domnul ministru şi cu reprezentanţii oficiali şi legali în Comisia de dialog social, pentru a 

avea o discuţie cu privire la perspectivele pe care domnul ministru le are în această instituţie. 

Domnul ministru Daniel CONSTANTIN consideră constructivă solicitarea domnului 

Alexandru LĂPUŞAN şi propune ca următoarea întâlnire să fie planificată luni, 11 iunie 2012,         

ora 15.
00

 pentru a avea un timp mai lung de dezbatere a problemelor întâmpinate de partenerii sociali. 

Cu permisiunea partenerilor sociali, domnul ministru Daniel CONSTANTIN părăseşte 

sala de şedinţă. 

Preia conducerea şedinţei domnul Secretar de Stat Gheorghe Albu, care pentru început 

face prezenţa, iar după ce se asigură că  nu sunt observaţii în ceea ce priveşte ordinea de zi, 

propune începerea dezbaterii actelor normative din listă. 

Cu acordul membrilor comisiei de dialog social domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU 

introduce pe ordinea de zi încă două acte normative. 

  

I. Dezbaterea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate şi aprobate de 

conducerea MADR în luna aprilie 2012. 

 

1. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 19 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european 

agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 

Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 

programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 

modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul 

european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de 

garantare, a fost avizat în forma propusă. 

Doamna director general adj. Giorgiana PREDA menţionează faptul că prin promovarea 

acestui act normativ va avea drept consecinţă reglementarea posibilităţii încheierii contractelor / 

deciziilor de finanţare / angajamentelor multianuale de plată în cazul măsurilor din PNDR cu 

depăşirea nivelului alocării publice disponibile în Program precum şi asigurarea îndeplinirii 

obligaţiilor asumate de România privind încadrarea în deficitul bugetar asumat, fără periclitarea 

implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi atingerea obiectivelor acestuia. 

 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor 

agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, înscris 

pe ordinea de zi a fost avizat în forma propusă. 

 

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, a fost avizat în forma propusă. 

../../../Users/ilenus.mitrofan/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00109859.htm
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Domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU a prezentat pe scurt noile schimbări 

preconizate astfel că pentru o mai bună coordonare, activitatea de control se organizează separat 

de cea de inspecţii de stat. Astfel, se înfiinţează Direcţia generală control şi antifraudă, ce reuneşte 

toate structurile de control din cadrul ministerului, şi Direcţia “Inspecţii de stat“, structură cu 

caracter pur tehnic. De asemenea, urmare Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 

activităţile din domeniul de antigrindină şi creştere a precipitaţiilor vor fi organizate la nivel de 

direcţie generală, în subordinea Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Totodată se desfiinţează Direcţia generală politici în sectorul vegetal şi Direcţia generală 

politici în zootehnie şi industria alimentară şi se înfiinţează Direcţia generală politici agricole şi 

strategii şi Direcţia generală industrie alimentară. 

Domnul Gheorghe PREDILĂ întreabă: de ce nu se găsesc, în acest proiect, şi agenţiile de 

plăţi? 

Răspunde domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU precizând că organigrama se referă 

numai la forma de organizare a ministerului, iar agenţiile care sunt în coordonarea MADR rămân 

şi funcţionează ca până acum.  

Domnul Ovidiu Nicolae GHEORGHE doreşte să ştie care este diferenţa dintre Direcţia 

generală politici agricole şi strategii şi Direcţia generală industrie alimentară? 

Domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU aminteste ca sectorul de industria alimentară 

contribuie la siguranţa alimentară şi se urmăreşte crearea unei strategii în domeniu. 

Intervine domnul Secretar de Stat Dumitru Daniel BOTĂNOIU menţionând că prin acest 

proiect de act normativ se urmăreşte delimitarea strictă pe sectoare de activitate. 

În continuare domnul Radu MORARIU ridică problema Legii Camerelor Agricole, care 

consideră că trebuia terminată demult şi pusă în practică. 

Domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU explică că Legea Camerelor Agricole a fost 

dezbătută în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din 

Camera Deputaţilor în zilele de 21, 22 şi 23 mai 2012, primind avizul favorabil din partea 

membrilor comisiei. 

Domnul Alexandru LĂPUŞAN: 

1. Solicită o atitudine corecta a MADR faţă de partenerii de dialog social.    

2. În ceea ce priveşte proiectul de modificare a H.G. nr. 725/2010 consideră corectă înfiinţarea 

Direcţiei generale industrie alimentară, deoarece industria alimentară nu era cuprinsă nicăieri. 

3. Solicită să fie trimise la toţi partenerii sociali, atribuţiile fiecărui Secretar de Stat din 

cadrul MADR.   

Domnul Viorel MARIN consideră că Direcţia generală industrie alimentară, nu ar trebui 

să se ocupe de siguranţa alimentelor ci mai ales să se ocupe cu strategii de industrie alimentară şi 

de stimularea producătorilor.  

2. În ceea ce priveşte structurarea compartimentelor din direcţii, consideră că trebuie 

făcută ţinând cont şi de partenerii sociali. 

3. Întreabă unde se regăseşte dialogul social? 

Răspunde doamna şef serviciu Dorina Carmen POPESCU care afirmă că dialogul social 

face parte din Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi dialog social, serviciu din cadrul Direcţiei juridice.  

Domnul Adrian COJOCARU doreşte să ştie când se poate purta o discuţie, la nivel de 

director, pentru rezolvarea şi reglementarea salariilor, după ce au fost reduse? Nemulţumirea 

salariaţilor este foarte mare, la direcţiile judeţene s-au diminuat numărul salariaţilor, iar salariile 

au fost reduse. Întreabă care este politica pentru salariaţii ministerului cu privire la aceste salarii? 

Domnul Secretar de Stat Gheorghe ALBU afirmă că la nivel de Guvern se are în vedere 

aducerea salariilor la nivelul anilor când s-au redus. 

Domnul Secretar de Stat Dumitru Daniel BOTĂNOIU, referitor la salariile angajaţilor 

MADR care nu beneficiază de acei 75%, consideră că nu este echitabil faţă de ceilalţi funcţionari 

ca unii să ia, iar alţii nu. Doreşte ca salariile angajaţilor MADR să fie aduse la nivelul salariilor 

angajaţilor APIA. 

Domnul Dumitru CONSTANTIN, în ceea ce priveşte susţinerea aferenta cheltuielilor 

cadastrale, insistă ca problema banilor pentru cadastru să fie gestionată de MADR, deoarece  

niciodată nu va funcţiona acest serviciu de înregistrare cadastrală prin Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=4&cam=2&leg=2008




 


