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Secretar de Stat Gheorghe ALBU.

I. Dezbaterea si avizarea proiectelor de acte normativ  initiate si aprobate de 
conducerea MADR în luna iunie 2012.

, 

MMIINNIISSTTEERRUULL AAGGRRIICCUULLTTUURRIIII SSII DDEEZZVVOOLLTTAARRIIII RRUURRAALLEE

Comisia de Dialog Social

sedintei Comisiei de dialog social din data de 28 iunie 2012

În ziua de 28 iunie 2012 ora 1000 a avut loc sedinta Comisiei de dialog social de pe lânga 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, având p   rdinea de zi: 

- dezbaterea si aprobarea proiectelor de acte normative din lista anex ta prezentei;
- diverse.
Din partea confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national participa domnul 

si doamna - Confederatia Nationala Sindicala „Cartel 
Alfa” (Cartel Alfa), din partea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national       
domnul - Confederatia Nationala a Patronatului Român (C.N.P.R),        
domnii si - Patronatul Român (P.R),      
domnul - Consiliul National al Întreprinderilor Private, Mici s  Mijlocii din 
România (C.N.I.P.M.M.R), domnul - Uniunea Generala a Industriasilor din 
România (UGIR), domnul - Confederatia Patronala CONCORDIA si 
doamna - Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si 
Promovarea Programelor si Strategiilor din România (A.N.P.C.P.P.S.R),                              
domnul - Asociatia Producatorilor de Sfecla de Zahar din România (A.P.S.Z.R), 
domnul - Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România    P.C.R), 
domnul - Asociati Berarii României.

La sedinta participa domnul Director General Directia 
Generala Buget Finante si Fonduri Europene, domnul Director General 
Directia Generala Politici în Sectorul Vegetal ( ), doamna si 
domnul - Directia Generala Politici în Zootehnie si Industria Alimentara ( ), 
domnul - Directia Generala Dezvoltare Rurala – AM-PNDR 

, domnul Director - Directia Juridica ( ), 
doamna - Directia Management Resurse Umane ,               
doamna sef serviciu - Serviciu , doamna consilier superior 

– Serviciul relatia cu Parlamentul si dialog social, doamna 
Agentia Nationala Fitosanitara ( ), domnul Director General 

- Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie, domnul Director 
General adj. si doamna Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura ( ), domnul Director General - Agentia 
Nationala de Îmbunatatiri Funciare.

Din partea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ( ) participa doamna 
consilier - Directia Coordonare, Monitorizare si Metodologia 
Comisiilor de Dialog Social.

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul .

a fost avizat în forma 
propusa cu observatii si propuneri.

    

1. Proiectul de Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului I -
2012, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

Serviciul Relatia cu Parlamentul si Dialog Social
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Domnul ridica câteva probleme:
1. Întreaba daca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate trimite o solicitare la 

Comisia Europeana, pentru ca aceasta calculatie sa fie facuta la media    ortului leu/euro din 
semestrul 1 (campania de primavara)?

Calculul accizei, explica domnul director general , se stabileste la cursul de 
schimb leu/euro, care este publicat de Banca Centrala Europeana la cotatia din ultima zi a lunii 
septembrie a anului precedent pentru anul urmator, aceasta este regula comunitara stabilita de                     
Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal. În anul 2012 ajutorul de stat pentru motorina este              
de 1,2686 lei/litru motorina, care rezida din cursul de schimb de 4,3001 lei / 1 euro determinat               
pe 3 octombrie 2011.

2. Exista posibilitatea ca prin solicitari la Comisie Europeana, sa se faca o corectie precum 
si posibilitatea de compensare a producatorilor agricoli si perioada de timp (pâna la sfârsitul 
anului)? Trebuie gasita modalitatea prin care sa se poata compensa producatorul agricol tinând 
cont de evolutia nefavorabila a cursului de schimb.

Domnul Secretar de Stat mentioneaza faptul ca Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale are în vedere reluarea discutiilor privind ajutorul de stat pentru motorina  
utilizata în agricultura.

Cu propunerile domnului Alexandru LAPUSAN este de acord si domnul 
domnia sa adaugând si eliminarea cantitatii totale de    orina din Art.2.

, a fost avizat în forma propusa
cu propuneri din partea partenerilor sociali.

Domnul aminteste faptul ca în urma cu o luna s-a aprobat 
Hotarârea de Guvern privind ajutorul de stat acordat pentru compensarea pierderilor cauzate în 
spatii protejate, producatorilor agricoli din sectorul vegetal, ca urmare a pierderilor cauzate de 
conditiile climatice din iarna trecuta. Se doreste sa apara un ajutor si pentru sectorul zootehnic.
Mentioneaza ca a depus la Cabinetul Secretarului General un dosar, spre solutionare, privind 
pierderile detaliate pe localitati.

Domnul la fel ca si pentru sectorul vegetal, s-a efectuat o inventariere si 
pentru pierderile din sectorul zootehnic, inventarieri trimise la solicitarea Guvernului.

Domnul doreste sa fie informat în scris de catre directia de 
specialitate, cu privire la masurile întreprinse pentr  sectorul zootehnic care s-a confruntat cu 
calamitati însemnate. 

Domnul considera ca trebuie gasita o noua formulare mai conci   
pentru lit.c a Art. 1, deoarece este importanta destinatia si nu rasa respectiva.

Domnul subliniaza faptul ca în proiectul de HG este mentionat ca lista raselor 
de carne va fi aprobata prin ordin al ministrului. În conformitate cu legislatia europeana, în lista
respectiva se vor include toate rasele care nu sunt de lapte, cu exceptia Rasei Friza si în special 
vor fi mentionate cele existente în România.

În momentul de fata acest proiect de act normativ este la Ministerul Finantelor Publice
pentru avizare.

Domnul director general supune atentiei doua acte normative, initiate de 
MADR, pentru a fi supuse dezbaterii în profunzime: 

1. 

Alexandru LAPUSAN 

Daniel VELICU

Gheorghe ALBU

Marian VISU-
ILIESCU, 

Adrian COJOCARU

Viorel GÎT,

Adrian COJOCARU 

Alexandru LAPUSAN

Viorel GÎT 

Diverse:

Daniel VELICU

2. Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind schema de ajutor specific acordat 
producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate

.

Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru aprobarea norme or metodologice privind 
modul de acordare a ajutorului de stat în agricultura pentru compensar   producatorilor 
agricoli din sectorul vegetal, pentru pierderile cauzate de conditii climatice nefavorabile;

2. Proiectul de Hotarâre de Guvern privind procedura de eliberare, verificare si 
control a certificatului de producator
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Domnul considera ca sunt doua proiecte foarte importante si d  
aceea propune sa fie lasate spre studiu, iar propunerile sa fie transmise în scris ca apoi sa fie 
discutat.

În ceea ce priveste Hotarârea de Guvern prin care producatorii agricoli au obligatia sa-si 
cântareasca în câmp marfa, înainte de a iesi pe drumurile publice, doreste sa stie ce a întreprins 
MADR dupa emiterea acestei hotarâri.

Raspunde domnul mentionând ca anul trecut în cadrul Comisiei de 
dialog social, s-a ridicat problema modificarii 

, modificata în 2011, hotarâre la care MADR nu a fost trecut la institutele avizatoare. S-
au introdus produsele venite din exploatatiile agricole care trebuiau sa circule cu tichete de cântar. 
Ministerul a facut demersuri si anul trecut pe acest subiect. S-a încercat tot felul de proiecte, de 
modificare a ordonantei. De circa doua luni la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) 
s-au derulat o serie de întâlniri la nivel de Secretar de Stat si experti. Într-un final MTI, desi a fost 
foarte rezervat de a accepta orice fel de propuneri din partea MADR, în sensul de a elimina sau 
relaxa acele prevederi inoperabile în domeniul agriculturii, a acceptat propunerea formulata de 
minister si exista proiectul de HG care modifica hotarârea initiala si pe care MTI îl va promova în 
regim de urgenta.
  La una din întâlniri au participat si domnul , presedintele Asociatiei 
Depozitarilor si domnul presedintele Asociatiei Române a Comerciantilor de 
Produse Agricole

Domnul doreste sa stie când apare Ordonanta de urgenta a 
Guvernului privind organizarea activitatii de îmbunatatiri funciare

La aceasta întrebare raspunde domnul Secretar de Stat afirmând ca 

nu a întrunit numarul de voturi 
în Parlament motiv pentru care va fi readusa în plen pentru dezbatere în urmatoarea sesiune 
parlamentara din septembrie 2012. S-a propus Guvernului o alta ordonanta de urgenta având 
avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei, dar fara punctul în care agentia 
poate angaja peste numarul de posturi prevazut la art.1.

Propune ca dupa terminarea sedintei Comisie de dialog    ial împreuna cu doamna 
Vasilica Blebea sa extinda discutia privind acest punct pentru a gasi solutia cea mai buna, astfel 
încât ANIF sa poata angaja oameni în limita bugetului pe care îl are aprobat.

Din partea ROMALIMENTA, domnul mentioneaza faptul ca s-a solicitat anul 
trecut o întâlnire cu autoritatile de control din indu tria alimentara pentru delimitarea atributiilor de 
inspectie si control. În acest caz roaga ministerul, ca reprezentant al industriei alimentare, sa convoace 
Ministerului Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca împreuna cu MADR sa
delimiteze atributiile de inspectie si control.

Doreste ca aceasta întâlnire sa fie programata cât mai repede pentru a se reduce numarul de 
controale.

Domnul secretar de stat , afirma ca în cadrul MADR s-a înfiintat 
Directia Generala de Industrie Alimentara , urmând sa se convoace o întâlnire pentru a  inventaria 
toate problemele care se regasesc în acest domeniu, pentru a le putea rezolva.

Domnul ridica mai multe probleme:
1. Privind cântarirea în câmp exista posibilitatea sa    faca unele masuratori, astfel ca se 

poate determina masa hectolitrica si volumul încarcaturii a fiecarui mijloc de transport. Având 
aceste doua elemente se poate trece greutatea cu un plus sau minus accesibil.  Propune sa se 
analizeze si aceasta posibilitate.

2. În ceea ce privesc ordinele cu atributiile secretarilo  de stat considera ca nu sunt 
operationale si sunt mai mult generale.

3. Solicita întâlnirea promisa de domnul ministru cu p rtenerii sociali, având ca puncte pe 
ordinea de zi:

Adrian COJOCARU 

Daniel VELICU

Sorin DOGARU
Victor BEZNEA

.  
Adrian COJOCARU

Gheorghe ALBU

Mihai VISAN 

Gheorghe ALBU

Alexandru LAPUSAN 

Hotarârii de Guvern nr. 1373 din 2008 privind 
reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din 
România

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare, 
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