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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 şi 19 februarie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport suplimentar comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea anexei 
nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 362/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor 
economice (aviz; Pl.x 544/2014). 
 4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 
 5. Analiza situaţiei din sectorul cărnii de porc şi sectorul cărnii de 
pasăre. 

6. Analiza raportului preliminar la Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole de către grupul de lucru stabilit de 
Comisie. 

Lucrările şedinţei din data de 17 februarie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
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cinegetic (raport suplimentar comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea anexei 
nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 362/2013). 

3. Analiza situaţiei din sectorul cărnii de porc şi sectorul cărnii de 
pasăre. 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Doamna deputat Maria 
Dragomir şi domnul deputat Vasile Mocanu au absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Ioan Uţiu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Viorel Mihălcioiu – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Ilie Mitea – preşedinte, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Vasile Ioan Platon – director, Staţiunea de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa; 
- doamna Ileana Popescu – şef serviciu juridic; Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Ovidiu Ionescu – consilier, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Neculai Şelaru – director general, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (AGVPS); 



 3

- domnul Radu Timiş – preşedinte, Asociaţia Română a Cărnii (ARC);  
- domnul Ovidiu Duşleag – vicepreşedinte, Asociaţia Română a Cărnii 

(ARC);  
- domnul Ioan Ladoşi – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de Carne de 

Porc din România (APCPR);  
- domnul Alex Jurconi – preşedinte, Federaţia Naţională PROAGRO; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări din 

România (UCPR);  
- doamna Stanca Tudor – director executiv, Asociaţia Producătorilor de 

Carne de Porc din România (APCPR); 
- doamna Maria Luciana Hriscu – director adjunct, Primăria 

Municipiului Bistriţa; 
- doamna Elena Prisecaru – inspector, Primăria Municipiului Bistriţa; 
- doamna Gabriela Breşfelean – solicitant retrocedare teren agricol; 
- doamna Maria Petrovan – solicitant retrocedare teren agricol;  
- domnul Nicolae Isip - solicitant retrocedare teren agricol. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele 

comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (Pl.x 280/2013). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a precizat că acesta a fost retrimis din plenul Camerei 
Deputaţilor pentru reanalizarea art. 34. În acest sens, s-a constituit un colectiv 
de lucru care a analizat acest proiect şi în şedinţă se propune forma la care s-a 
ajuns în urma dezbaterilor din colectivul desemnat dintre membrii comisiei. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, 
care se regăsesc în preraportul întocmit. Proiectul de preraport a fost aprobat 
în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl.x 362/2013). 

Doamna deputat Doina-Adriana Pană, iniţiator, a prezentat proiectul de 
lege şi a subliniat că propunerea are drept scop îndreptarea erorilor din 
procesul de retrocedare a terenurilor precum şi soluţionarea situaţiei anormale 
şi imorale faţă de foştii proprietari. 

Au urmat dezbateri.  
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Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a cerut găsirea unei soluţii de 
echilibru în acest caz, avându-se în vedere şi problemele cercetării agricole.  

Domnul Valeriu Tabără, vicepreşedinte al ASAS, a afirmat că trebuie 
găsite acele forme de acţiune care să ducă la o rezolvare echilibrată a situaţiei. 
A afirmat că un rol important revine comisiei locale din Bistriţa. 

Doamna Elena Prisecaru, inspector în cadrul Primăriei municipiului 
Bistriţa, a prezentat eforturile pe care le-a depus până acum pentru ca dreptul 
cetăţenilor să fie respectat şi să fie puşi în posesia terenurilor pe care le-au 
avut.  

În continuare au luat cuvântul domnii Vasile Ioan Platon, director al 
SCCP Bistriţa, domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela Ladislau, Nechita Stelian 
Dolha, Ioan Munteanu, Tinel Gheorghe care au arătat că trebuie găsite soluţii 
pentru retrocedarea terenurilor către cei care sunt îndreptăţiţi. 

S-a hotărât ca în data de 23 februarie 2015, un colectiv format din 
domnii deputaţi Ioan Munteanu, Nechita Stelian Dolha, Petre Daea, doamna 
Elena Prisecaru, inspector la Primăria Bistriţa, domnul Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte ASAS să analizeze, pe baza documentelor, situaţia existentă şi 
să propună membrilor comisiei o soluţie în acest caz.  

În continuare s-a trecut la analiza situaţiei din sectorul cărnii de porc şi 
sectorul cărnii de pasăre.   

Domnii Ioan Ladoşi, preşedinte APCPR, Ilie Van, preşedinte UCPR, 
Radu Timiş, preşedinte ARC şi Alex Jurconi, preşedinte PROAGRO au 
prezentat  situaţia în care se află, în acest moment, producătorii de carne şi au 
semnalat următoarele:  

 producătorii români trebuie să facă faţă unui mediu concurenţial 
viciat de evaziunea fiscală practicată de unii producători. Concurenţa neloială; 

 importurile de mărfuri alimentare cu preţuri care se situează sub 
preţurile de producţie;  

 supraofertă de produse generată de embargoul impus de Federaţia 
Rusă. Creşterea valorii importurilor cu 33,8% în anul 2014 faţă de anul 2013; 

 lipsa unei finanţări corespunzătoare, care creează greutăţi în 
procesul de restructurare (retehnologizare); 

 practicarea unei taxe pe valoarea adăugată de 24%; 
 preţul mediu de vânzare la poarta abatorului  a fost, la carnea de 

pui, cu 8,4% mai mic în anul 2014 faţă de anul 2013; 
 reducerea continuă a preţului de vânzare a cărnii de pasăre la 

poarta abatorului în ultimele cinci luni, respectiv de la 7,35 lei/kg în luna 
octombrie 2014 la 6,62 lei/kg în luna februarie 2015, fără a exista semne că 
această tendinţă se va opri. Menţinerea acestor preţuri o perioadă mai lungă de 
6 luni va duce evident la reducerea efectivelor de păsări şi la dependenţa de 
importuri; 
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 preţul mediu de import la carnea de pasăre şi de porc este mult 
inferior costurilor de producţie în ţările care furnizează către România, ceea ce 
presupune atât o calitate inferioară a mărfii, cât şi existenţa evaziunii fiscale, 
ceea ce conduce la concurenţă neloială pentru producţia autohtonă; 

 reducerea efectivelor în fermele organizate va compromite 
Programul de bunăstare pe măsura 215 b. De asemenea, se vor compromite 
investiţiile realizate cu fonduri europene şi fonduri proprii şi va face 
imposibilă accesarea fondurilor europene prin PNDR 2014-2020. 

  Au făcut un apel către membrii comisiei să se implice în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă organizaţiile pe care le reprezintă şi să 
sprijine industria cărnii pentru a depăşi acest moment foarte dificil. 

Membrii comisiei au hotărât ca toate problemele care au fost semnalate 
să fie inventariate şi transmise către ministerele şi instituţiile cu atribuţii în 
acest domeniu.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Tinel Gheorghe, 
George Scarlat, Toader Dima, Liviu Harbuz, Marian Avram, Petre Daea, Ioan 
Dîrzu, Alexandru Stănescu, Nechita Stelian Dolha. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 februarie  2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind aprobarea unor 
măsuri fiscal pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor 
economice (aviz; Pl.x 544/2014). 
 2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru eliminarea 
impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură (aviz; Pl.x 598/2014). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Doamna deputat Maria 
Dragomir şi domnul deputat Vasile Mocanu au absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
aprobarea unor măsuri fiscal pentru stimularea consumului şi relansarea 
activităţilor economice (Pl.x 544/2014) şi Propunerii legislative pentru 
eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile 
agricole, silvice şi din piscicultură (Pl.x 598/2014).  

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei pentru o şedinţă 
viitoare, pentru o mai bună fundamentare a măsurilor propuse. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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