
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 27.06.2014    
             Nr.4c-4/329 

 
SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24, 25 şi 26 iunie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24, 25 şi 
26 iunie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport suplimentar 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 
346/2013/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol             
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 89/ 2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 165/2014). 

 5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Pl.x 243/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura  (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 242/2014). 



  

 2

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 666/2013). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare 
privind Codul Silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 128/2014). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(raport; Pl.x 253/2014). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) al art.24 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 comun suplimentar cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 744/2013/2014). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative – Legea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu (raport comun suplimentar cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 285/2014). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun suplimentar cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 454/2013/2014). 

13. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei - la 
solicitarea Biroului Permanent. 

Lucrările şedinţei din data de 23 iunie 2014 au început la ora 1600 şi 
au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 346/2013/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole (raport; Pl.x 430/2013). 
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3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic  (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 666/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Ioan Dîrzu, aflat în concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe 
Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cătălin Diaconescu - secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Luminiţa Jâjâie – director,  Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, 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 unele 

măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x 
346/2013/2014). 

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a menţionat că pe adresa comisiei a sosit o scrisoare din partea 
Ministerului Finanţelor Publice în care se precizează condiţiile în care 
modificările propuse se pot materializa.  
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Domnul  Nagy Peter Tamas, secretar de stat în MADR, a afirmat că 
proiectul se află în dezbatere în urma cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi a subliniat că au fost operate unele modificări, în 
conformitate cu elementele menţionate în cererea de reexaminare.  

Au  urmat dezbateri pe articole. Membrii comisiei au aprobat, cu 
majoritate, întocmirea unui raport suplimentar, cu amendamente. S-au 
înregistrat 34 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (Pl.x 430/2013). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, iniţiator şi raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a precizat că o clasificare după dimensiunile 
economice ale exploataţiilor agricole romaneşti poate constitui baza care 
va permite agriculturii romaneşti să se adapteze Politicii Agricole Comune 
a Uniunii Europene in perioada 2014-2020 şi creează premisele adoptării 
celor mai bune decizii pentru programarea şi utilizarea fondurilor 
comunitare. 

Pentru o mai bună caracterizare a dimensiunii economice a unei 
exploataţii agricole prin Decizia Comisiei Europene 94/376/CE a fost 
introdusă o nouă noţiune numită unitatea de determinare a dimensiunii 
economice (UDE), care în comunitatea europeană a fost determinată pe 
baza Marjei Brute Standard (MBS) şi a fost calculată la 1200 euro.  

Domnul  Nagy Peter Tamas, secretar de stat în MADR, a afirmat că 
Guvernul susţine propunerea legislativă sub rezerva însuşirii observaţiilor 
şi propunerilor formulate în „punctul de vedere” înaintat de Guvern.  

Au urmat dezbateri. Propunerea legislativă a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic  (Pl.x 
666/2013). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a precizat că aceasta are ca obiect modificarea 
alin.(4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul exceptării de la interdicţia includerii 
pădurilor în intravilan a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi 
a pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
transformate în terenuri de recreere sau de agrement.  
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Domnul Cătălin Diaconescu, secretar de stat în DAPP, a arătat că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

S-a propus întocmirea unui preraport de respingere. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 iunie 2014, începând 
cu ora 1400, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol             
(raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 89/ 2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 165/2014). 

 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Pl.x 243/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura  (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 242/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia.  A absentat, motivat, domnul 
deputat Ioan Dîrzu, aflat în concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe 
Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Cătălin Diaconescu - secretar de stat, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- domnul Gyorgy Attila – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Alina Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Luminiţa Jâjâie – director,  Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Marisanda Pîrîianu – Departamentul pentru Ape, Păduri şi 

Piscicultură; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nicu Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

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

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (PL.x 89/ 2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege 
şi a propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 165/2014). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
menţionat că pe ordinea de zi se află încă două iniţiative legislative cu 
privire la pescuit şi acvacultură. 

A propus amânarea analizei, pentru o şedinţă viitoare şi convocarea la 
dezbateri şi a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale din domeniu, pentru 
a avea şi o poziţie clară din partea acestora.  

S-a hotărât, în unanimitate, amânarea analizei Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL.x 165/2014), Propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl.x 243/2014), 
Propunerii legislative pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura  (Pl.x 242/2014), 
pentru a se asigura o consultare mai largă a reprezentanţilor din domeniul 
pescuitului şi acvaculturii, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor care 
se ocupă de protecţia mediului.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 iunie, începând cu 
ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare 
privind Codul Silvic  (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 128/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(raport; Pl.x 253/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(1) al art.24 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 comun suplimentar cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
Pl.x 744/2013/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative – Legea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu  (raport comun suplimentar cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 285/2014). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun suplimentar cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 454/2013/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Constantin Daniel, Daea Petre, Dima Toader, 
Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
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Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, 
Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. A absentat, motivat, domnul 
deputat Ioan Dîrzu, aflat în concediu de odihnă. Domnul deputat Gheorghe 
Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Peter Tamas - secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, 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 şi completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Silvic  (Pl.x 128/2014). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a propus respingerea. 

S-a propus întocmirea unui preraport de respingere. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (Pl.x 253/2014). 

Domnul deputat Viorel Marian Dragomir, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a propus aprobarea unui preraport de respingere.  

Propunerea a fost votată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 454/2013/2014). 

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă. A propus aprobarea unui raport suplimentar de respingere. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuare, membrii comisiei au hotărât amânarea analizei pentru 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 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 (Pl.x 744/2013/2014) şi pentru 
Propunerea legislativă – Legea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
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şi completarea unor acte normative în domeniu acvacultura (Pl.x 
285/2014). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 25 iunie, începând cu 
ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei - la 
solicitarea Biroului Permanent. 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dolha Nechita-
Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu 
Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu 
Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin,Varga Ana Lucia. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin şi domnul deputat Ioan Dîrzu, aflat în concediu de odihnă. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Regulamentului de funcţionare a 
Comisiei - la solicitarea Biroului Permanent. 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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