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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 aprilie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 
21 şi 22  aprilie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 416/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind măsuri 
de stimulare  a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 
215/2004), cu modificările şi completările ulterioare (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 108/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.36/1991 privind societăţile 
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agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 146/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (raport; Pl.x 125/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 
(raport; Pl.x 123/2010). 

10. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali 
(avizare; Pl.x 119/2010). 

11. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind sprijinul 
acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi 
forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor 
proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor (avizare; PL.x 
133/2010).  

Lucrările şedinţei din data de 20 aprilie 2010 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 
Camerelor Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 
337/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 416/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind măsuri 
de stimulare  a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în 
România (raport; Pl.x 66/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 146/2010). 
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8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (raport; Pl.x 125/2010). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 
(raport; Pl.x 123/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu 
Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. 
Valeriu Tabără, preşedintele comisiei.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor; 
 - domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Albine din România; 
- domnul Eugen Zorici – inginer, Asociaţia Crescătorilor de 

Albine din România; 
- domnul Stelian Caramitru – secretar general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihai Păun – director, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea 

Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi Propunerii legislative 
privind Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x 
337/2009). 

În timpul dezbaterilor s-a cerut clarificarea problemelor legate 
de finanţarea camerelor agricole. S-a hotărât amânarea analizei 
pentru săptămâna viitoare. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate.  



 4

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (Pl.x 303/2009). 

Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege, arătând că se urmăreşte creşterea încrederii 
potenţialilor membri în această formă de organizare.  

Se doreşte ca procedura votului să fie influenţată de 
participarea cu părţi sociale a fiecărui membru al cooperativei 
respective. Dar cine va avea capital majoritar îşi va putea impune 
punctul de vedere.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că acest text, ca şi cel 
propus la articolul unic, punctul 1, sunt de natură a transforma 
regimul juridic al cooperativei agricole într-un regim juridic 
comparabil cu cel al societăţilor comerciale reglementate de Legea 
privind societăţile comerciale nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, aspect de natură a goli de 
conţinut întreaga reglementare privitoare la cooperativa agricolă.  

În continuare, domnii deputaţi Vasile Mocanu, Tinel 
Gheorghe, Pavel Horj au propus amânarea dezbaterii pentru 
clarificarea aspectelor care au fost contestate.  

Domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în MADR a 
precizat că, în prezent, sunt constituite 166 de cooperative care 
funcţionează. Greutăţile generate în activitatea lor sunt datorate 
lipsei de facilităţi, în special fiscale, domeniu în care ar trebui 
acţionat.  

S-a propus amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură (raport; Pl.x 416/2009). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
afirmat că Guvernul explică foarte clar de ce nu susţine acest proiect 
de lege. Domnia sa a cerut ca iniţiatorii actului normativ să ţină cont 
de obiecţiunile formulate în punctul de vedere al Guvernului, care 
ţin cont de normele şi reglementările Uniunii Europene. 

A propus respingerea. 
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Domnul deputat Vasile Mocanu, în calitate de iniţiator, a arătat 
că este necesar un act normativ cu ajutorul căruia să se rezolve 
problemele în cazul despăgubirilor din agricultură şi că MADR 
trebuie să ia măsurile necesare pentru adoptarea unei legi care să 
acopere toate calamităţile.  

Domnii deputaţi Ioan Munteanu, Ion Dumitru, Stelian Fuia au 
cerut clarificarea problematicii privind acordarea de despăgubiri în 
caz de calamităţi. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că în acest domeniu 
trebuie elaborată o nouă lege. În acest sens va fi organizată o 
întâlnire a membrilor comisiei cu reprezentanţi ai MADR şi ai MFP. 

S-a propus amânarea. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
măsuri de stimulare  a producţiei şi a valorificării legumelor şi 
fructelor în România (Pl.x 66/2010). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea. Propunerea 
de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

Domnul Stelian Caramitru, secretar general ANSVSA, a arătat 
că Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 reglementează organizarea şi 
funcţionarea serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, atribuţiile şi competenţele acestor servicii, obligaţiile 
medicilor veterinari, cerinţele sanitare veterinare privind inspecţiile 
şi controalele sanitare veterinare şi contravenţiile la normele sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.   

 Faptele care constituie contravenţii la normele sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sunt stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.  

A precizat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri  
legislative. 

Domnii deputaţi Ioan Munteanu şi Gheorghe Antochi au 
considerat lămuritoare susţinerea reprezentantului ANSVSA şi au 
afirmat că există legislaţia corespunzătoare din acest punct de 
vedere, ea trebuie doar să fie aplicată de cei în drept să o facă. 
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S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Pl.x 146/2010). 

Domnul deputat Mihai Banu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a cerut respingerea acestuia. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 26 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (Pl.x 125/2010). 

Domnul Ioan Fetea, preşedintele ACA România, a prezentat 
importanţa apiculturii în România şi a precizat că actul normativ 
propus îmbină prevederile de ordin tehnic cu cele de organizare şi 
funcţionare a acestor structuri, corelate cu reglementările din 
legislaţia Uniunii Europene. 

S-a propus aprobarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii apiculturii nr.89/1998. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl.x 
123/2010). 

Domnul deputat Ion Dumitru a prezentat expunerea de motive 
arătând că Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice are în teritoriu 
o serie de staţiuni de cercetare silvică, parte din ele fiind situate în 
mijlocul fondului forestier a cărui suprafaţă nu îndeplineşte condiţia 
de a constitui un ocol silvic. Este cazul, printre altele, de sediul 
institutului, amplasat în mijlocul unei suprafeţe de fond forestier, în 
suprafaţă de circa 400 ha, sau de Staţiunea Silvică Bărăganu, 
amplasată în mijlocul unei păduri de circa 400 ha. 

Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în MMP, a declarat 
că Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative, sub 
rezerva amendării de la pct.II din punctul de vedere al Guvernului, 
înaintat către Comisie. A afirmat că o revizuire generală a Legii 
nr.46/2008 – Codul silvic trebuie să-l facă valabil pentru o perioadă 
de cel puţin 20 de ani de acum înainte.  

S-a propus aprobarea propunerii legislative. Propunerea de 
aprobare a fost votată în unanimitate. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 aprilie 2010, 
începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

-  Întâlnire cu reprezentanţii producătorilor din industria de 
panificaţie.  

- Întâlnire cu conducerea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale privind analiza Politicii Agricole Comune.  

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii producătorilor din 
industria de panificaţie au participat ca invitaţi:  

- domnul Gheorghe Ilie – preşedinte al S.C.SPICUL S.A.; 
- domnul Edward Ilie – director general, S.C.SPICUL S.A.; 
- doamna Lizuca Crăiniceanu – director producţie, 

S.C.SPICUL S.A.; 
- doamna Carmen Eugen – director economic, S.C.SPICUL 

S.A.; 
- domnul Viorel Marin – preşedinte al Asociaţiei Naţionale de 

Morărit şi Panificaţie – ANAMOB. 
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 

Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu 
Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei, care a arătat că a convocat această analiză în 
urma numeroaselor semnale venite de la cei care lucrează în 
domeniul panificaţiei, care se confruntă cu multe greutăţi şi cu o 
concurenţă neloială din partea agenţilor economici care practică 
evaziunea fiscală. 

Domnul Ilie Gheorghe, preşedinte S.C.SPICUL S.A., a arătat 
că societatea pe care o reprezintă se află într-un moment greu, de 
criză, care durează de aproape 20 de ani. O primă problemă se referă 
la proliferarea evaziunii fiscale, care, după calcule sumare, se ridică 
la 80% din producţie. Acest fapt duce la neîncasarea unor sume 
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imense de bani de aproximativ 200 milioane euro, bani care se duc 
în alte buzunare şi nu la bugetul statului.  

Domnul Viorel Marin, preşedinte al ANAMOB a arătat că în 
morărit şi panificaţie este o situaţie alarmantă, generată în primul 
rând de evaziunea fiscală care este atât de mare încât oamenii care 
lucrează corect spun că în asemenea condiţii nimic nu-i mai ajută să 
reziste concurenţei neloiale a evazioniştilor. "Problema noastră nu 
este accesul la creditare, la fonduri europene,  ci fiscalitatea şi 
derivata ei gravă, care este evaziunea fiscală. Atât timp cât în 
domeniul panificaţiei piaţa neagră depăşeşte 70%, ce să mai cauţi la 
bancă? Dacă nu se umblă la fiscalitate, situaţia se va înrăutăţi.”  

S-a stabilit ca, peste două săptămâni, Comisia pentru 
Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice 
din Camera Deputaţilor va organiza şi o întâlnire cu reprezentanţii 
MFP şi ANAF pentru a discuta problemele legate de evaziunea 
fiscală din agricultură şi industria alimentară.  

Despre problemele existente în industria de panificaţie au luat 
cuvântul domnii deputaţi Stelian Fuia, Pavel Horj, Corneliu Olar, 
Ion Dumitru, Florin Ţurcanu, Valeriu Tabără care au subliniat 
necesitatea reglementării legislative a domeniului şi au susţinut 
reluarea analizei într-o şedinţă viitoare, cu participarea şi a 
reprezentanţilor MADR şi ai MFP. 

În continuarea lucrărilor a avut loc o întâlnire a membrilor 
Comisiei pentru agricultură cu conducerea MADR. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- domnul Mihai Dumitru - Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Haschi Andrei–Péter  - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
-   doamna Mihaela Luca – director cabinet ministru, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Daniela Giurcă – director general politici agricole, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Cornelia Mihai – director general dezvoltare 
durabilă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihai Constantinescu – consilier, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Vaida – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Mariela Neagu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Roxana Zarma – director general afaceri europene, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, preşedintele comisiei a arătat 
că dezbaterile se vor axa pe Politica Agricolă Comună de după 2013, 
posibila configuraţie din perspectiva României şi că principalele 
subiecte care vor fi analizate se referă la dinamica şi structura 
bugetului PAC până în 2013, tipologia viziunii asupra bugetului 
PAC după 2013 în statele membre şi care ar trebui să fie poziţia 
României în acest domeniu.  

Domnul Mihail Dumitru, ministrul agriculturii, a declarat cu 
acest prilej că  reformarea trebuie să se soldeze cu menţinerea unui 
buget comunitar "adecvat", din care să se asigure cu preponderenţă 
finanţarea programelor majore, fără a se elimina cea prin bugetele 
naţionale. "România susţine menţinerea finanţării din bugetele 
comunitar şi naţional, cu menţiunea că finanţarea programelor 
majore trebuie asigurată cu preponderenţă din bugetul comunitar.  

Referindu-se la propunerile româneşti pentru reformarea celui  
de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune, cel al dezvoltării 
rurale, ministrul agriculturii a susţinut că această componentă 
trebuie să rămână sub cupola Politicii Agricole Comune: "Politica şi 
măsurile practice referitoare la acest pilon trebuie să stimuleze 
comasarea terenurilor, să încurajeze dezvoltarea activităţilor 
economice neagricole din mediul rural, să asigure combaterea 
efectelor schimbărilor climatice, să ducă la creşterea subsidiarităţii 
în aplicarea şi modificarea programelor. Statelor membre trebuie să 
li se asigure libertatea de a decide distribuţia resurselor între cei doi 
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piloni ai Politicii Agricole Comune, deci a aplicării modulării ", a 
mai declarat acesta. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Culiţă 
Tărâţă, Stelian Fuia, Tinel Gheorghe, Corneliu Olar, Gheorghe 
Antochi, Valeriu Steriu care au prezentat situaţii concrete legate de 
modul în care se derulează proiectele finanţate din fonduri europene 
în teritoriu şi au cerut măsuri din partea celor direct implicaţi în 
implementarea şi finanţarea proiectelor pentru micşorarea birocraţiei 
şi pentru clarificarea cerinţelor şi a condiţiilor în care se aprobă 
proiectele în mediul rural. 

Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut o mai bună organizare 
a activităţii în domeniul aplicării politicilor publice, sprijinirea 
organelor locale în accesarea fondurilor necesare proiectelor 
întocmite în teritoriu, clarificarea modalităţilor de acceptare a 
proiectelor, îmbunătăţirea publicităţii pe măsurile cuprinse în 
programele de dezvoltare rurală, eliminarea exceselor birocratice, 
transparentizarea situaţiei pe proiecte.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 aprilie 2010, 
începând cu ora 1400. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2005 pentru 
accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali 
(avizare; Pl.x 119/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind sprijinul 
acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi 
forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor 
proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor (avizare; PL.x 
133/2010).  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Surdu-Soreanu Raul Victor, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan 
Ştefan, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Steriu 
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Valeriu-Andrei,Stroian Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu 
Florin.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei. 

Ca invitat a participat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Au fost dezbătute şi analizate proiectele de lege aflate pe 
ordinea de zi. 

S-a hotărât amânarea analizei pentru săptămâna viitoare.  
 
 

           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof.univ.dr.Valeriu Tabără          Vasile  Mocanu  
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