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Adrian Oros: Trebuie sa scapam de vânători de subvenţii 
 

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sustine ca Romania trebuie sa scape de vanatorii 
de subventii – banii trebuie sa ajunga la cei care lucreaza pamantu. 
”Avem o slabă promovare şi un grad redus de comercializare a produselor locale şi a 
celor româneşti. Avem şi noi, ca şi alte ţări vânători de subvenţii, de care în viitorul 
PNS va trebui să scăpăm şi câţi mai mulţi bani dedicaţi fermierilor să ajungă la cei 
care într-adevăr lucrează pământul. Şi aici avem două surse de finanţare. În PNS 
avem 20,678 miliarde de euro, respectiv 13 miliarde de euro pentru plăţi directe şi 
7,67 miliarde de euro pe pilonul II, dar avem bani şi în acest program de rezilienţă şi 
relansare economică. Până acum ceea ce am reuşit să obţinem de la echipa 
guvernamentală: 6,5 miliarde de euro pentru infrastructura de gestionare a apei şi 
750 milioane de euro pentru acea reţea naţională de colectare, depozitare, 
promovare şi distribuţie a produselor româneşti” a  declarat, joi, Adrian Oros, în 
cadrul videoconferinţei „Afaceri în agricultură”, organizată de Grupul de presă Bursa. 
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Daniel Buda, europarlamentar PNL, despre vanatorii de subventii: Trebuie sa 
venim cu o legislatie foarte ferma in aceasta directie 
 
 
Daniel Buda, europarlamentar PNL, vicepreşedintele Comisiei AGRI, a 
declarat, in cadrul coconferinţei organizată de Ziarul BURSA, cu tema „Afaceri 
în agricultură”, ca trebuie venita  modificata legea subventiilor, deoarece sunt 
foarte multi ”’vanatori de subventii” sau ”fermieri de canapea”. 
”De asemenea, o chestiune care va trebui  sa o definim noi foarte bine la nivel 
national, este chestiunea legata de fermierul activ. Din pacate, de-a lungul timpului, 
am observat  ca este o intreaga poveste la ceea ce inseamna vanatorii de subventii. 
De asemenea,  sunt foarte multi proprietar de terenuri care nu stiu unde sunt 
terenurile, dar incaseaza subventii bine mersi, iar eu le spun acestora ” fermieri de 
canapea”. Deoarece stau pe canapea si pur si simplu le vin subventiile, acest lucru 
este complet imoral. Ce se intampla, cel care lucreaza terenul are nevoie sa-si 
descarce imputurile in lucrarea terenului: sa descarce motorina, ingasamintul, 
erbicide si etc. El nu are un act legal de folosire a acelui teren. Trebuie sa venim cu 
o legislatie foarte ferma in aceasta directie, in asa fel incat cel care lucreaza terenul 
sa se poata bucura si de stabilitate. Stim foarte bine ca un teren care este parloaga, 
iti trebuie vreo 3-4 ani pana il aduci la adevar”, a declarat Daniel Buda. 
 


