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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 10 şi 12 martie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10 şi 12 martie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea zootehniei" 
(raport; Pl.x 581/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa de 
lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 52/2015). 

4.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 61/2015). 
 5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
30/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind completarea 
art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 76/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 78/2015). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare (aviz; PL.x  72/2015).  

9. Analiza raportului preliminar la Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole de către grupul de lucru stabilit de 
Comisie. 
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Lucrările şedinţei din data de 10 martie 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea zootehniei" 
(raport; Pl.x 581/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa de 
lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 52/2015). 

3.  Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 61/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 
30/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind completarea 
art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 76/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (aviz; Pl.x 78/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare (aviz; PL.x  72/2015).  

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Doamna deputat Viorica 
Marcu a absentat, motivat, fiind în delegaţie externă. Domnul deputat Cătălin 
Tiuch l-a înlocuit pe domnul deputat Vasile Mocanu. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor ; 
- domnul Vasile Carnariu – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Gheorghe Neaţă – director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Adela Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor; 
- domnul Neculai Bereanu – Senator; 
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- domnul Ovidiu Zoicaş – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative "Legea 
zootehniei" (Pl.x 581/2013). 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a apreciat 
că propunerea legislativă „Legea zootehniei” este o iniţiativă corectă dar 
trebuie avut în vedere că, la nivel european, se lucrează la un nou Regulament 
care va aduce noutăţi în domeniu. Pornind de la aceste realităţi cere amânarea 
dezbaterii asupra propunerii legislative până în luna mai, când, probabil, noul 
Regulament va fi aprobat.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că proiectul de lege trebuie 
dezbătut şi, atunci când vor apărea modificări la nivel UE, ele să fie avute în 
vedere pentru includerea lor şi în legislaţia naţională. A propus amânarea 
pentru o săptămână. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a reamintit că şi la dezbaterea Legii 
solului s-a solicitat o amânare şi asta a dus la neadoptarea acestei legi.  

S-a propus amânarea pentru două săptămâni. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la 
resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PL.x 52/2015). 

Domnul senator Neculai Bereanu, iniţiator al proiectului de lege, a arătat 
că, în ultima perioadă, s-a constatat că multe I.M.M.-uri sunt în pericol să-şi 
piardă obiectul de activitate. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea ca din volumul maxim anual ce se poate recolta din pădurile 
proprietate publică a statului un procent de 20% să facă obiectul vânzării prin 
licitaţie şi negociere exclusiv către societăţile comerciale care au un volum 
anual atestat spre exploatare de până la 5000 metri masă lemnoasă. Proiectul 
de lege a trecut de Senat şi speră să treacă şi în Comisia pentru agricultură. 

A prezentat situaţia existentă în judeţul Suceava, în care se exploatează o 
cantitate însemnată de masă lemnoasă.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a precizat că în Comisia pentru 
mediu, iniţiativa a fost aprobată şi este o iniţiativă lăudabilă. 

 În comisie s-a aprobat noul Cod silvic, iar acest proiect legislativ este 
posibil să ducă la blocarea licitaţiilor. A da o lege doar pentru anumite judeţe 
nu va face bine, ea va bloca întregul sistem în ceea ce priveşte masa lemnoasă 
şi nu susţine adoptarea măsurilor propuse.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că proiectul de lege nu este 
bine fundamentat. Romsilva exploatează aproximativ 8 milioane metri cubi 
anual, din care rămâne cu circa 6 milioane metri cubi de produse principale. 
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Dacă se stabileşte un procent de 20%, se vor introduce restricţii. A propus să 
se amâne analiza şi să se formuleze anumite amendamente. 

Domnul Dan Popescu, secretar de stat în MMAP,a precizat că Guvernul 
nu susţine proiectul de lege.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a afirmat că, pe fond, iniţiativa este 
corectă. În domeniu sunt foarte mulţi angajaţi. A cerut să se precizeze dacă 
propunerea a fost avută în vedere şi atunci când se dezbăteau prevederile din 
nou cod silvic, pentru că propunerea este din octombrie 2014. 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a arătat că va trebui studiată 
situaţia generată de firmele mari care exploatează lemnul şi că, în decurs de o 
lună, cineva de la Consiliul Concurenţei să fie invitat în comisie pentru a se 
analiza dacă nu cumva este o problemă de monopol. 

S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 61/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea cu o săptămână a analizei. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(Pl.x 30/2015). 

S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 13 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl.x 
76/2015). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că nu a văzut în nicio ţară 

europeană să existe utilaje fără număr de înmatriculare. La noi lipsesc 
drumurile de exploatare, pe care aceste utilaje să se deplaseze.  

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 27 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl.x 78/2015). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 27 de voturi pentru şi 1 
abţinere. Domnul deputat Ioan Dîrzu s-a abţinut. 
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare (PL.x  72/2015).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri.  
 Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că deşi salariile pentru cei 

care lucrează cu fonduri europene au fost mărite în trei etape până acum, 
eficienţa a rămas aceeaşi.  

Domnul deputat Ioan Dîrzu – a cerut să se înceapă cu mărirea salariilor 
mici şi cu eficientizarea celor mari.  

Domnul deputat Ion Melinte – a arătat că este necesar ca MADR să 
intervină în simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene. 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 26 de voturi pentru şi 5 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 martie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Vasile 
Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat 
în Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (PL.x 51/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
subliniat că este vorba despre o ordonanţă de urgenţă, care impune măsuri 
imediate.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat reglementările pe care actul normativ le propune spre adoptare şi a 
afirmat că ministerul pe care-l reprezintă susţine adoptarea proiectului de lege.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut amânarea analizei, pentru că 
sunt anumite aspecte care nu sunt uşor de înţeles. 
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Domnul deputat George Scarlat – a atras atenţia că în ce priveşte 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 vizează completarea definiţiei 
expresiei „utilizatorului de păşuni şi fâneţe”, precum şi stabilirea obligaţiei de 
a efectua o cosire cel puţin o dată pe an sau asigurarea încărcării minime de 
0,3 UVM/ha de către persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de 
pajişti, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă. 

Se schimbă sensul legii, şi lucrul acesta trebuie analizat.  
Domnul deputat Ion Melinte – a atras atenţia că sunt asociaţii care sunt 

constituite doar ca să colecteze banii de la membri, fără a-şi duce la bun sfârşit 
scopul pentru care au fost constituite.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a precizat că amendamentele au venit în 
urma unui studiu în teritoriu. A propus amânarea pentru o săptămână a 
analizei şi constituirea unui colectiv format din domnii deputaţi Liviu Harbuz, 
Ion Melinte, George Scarlat care să  analizeze acest proiect.  

La lucrările subcomisiei să fie invitaţi şi domnul Dumitru Daniel 
Botănoiu şi reprezentanţi ai asociaţiilor crescătorilor de animale.  

Propunerea a fost votată în unanimitate.   
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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