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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 28 mai 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26 şi 28 
mai 2015, având următoarea ordine de zi: 

1.  Participarea membrilor Comisiei la Conferinţa Naţională a 
Agricultorilor – 2015, cu tema „Agricultura României: viitor sau istorie”. 

2. Întâlnire cu oficialii Băncii Mondiale. 
3.  Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României asupra Legii privind modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
280/2013/2015). 

4. Dezbateri privind implementarea prevederilor Legii nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol.  

5. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  
 Lucrările şedinţei din data de 26 mai 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Participarea membrilor Comisiei la Conferinţa Naţională a 
Agricultorilor – 2015, cu tema „Agricultura României: viitor sau istorie”. 

2. Întâlnire cu oficialii Băncii Mondiale. 
3.  Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României asupra Legii privind modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
280/2013/2015). 

4. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
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Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

Membrii Comisiei pentru agricultură au participat la lucrările 
Conferinţei Naţionale a Agricultorilor – 2015, cu tema „Agricultura 
României: viitor sau istorie”. Evenimentul a fost organizat de Liga 
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România şi s-a desfăşurat la 
Centrul Auditorium Pallady din Bucureşti. 

În cuvântul de deschidere a lucrărilor, domnul Laurenţiu Baciu, 
preşedinte al LAPAR, a subliniat că, în calitate de gazdă a Conferinţei 
Naţionale a Agricultorilor - 2015, vrea să se atragă atenţia că sectorul 
agricol se află la un moment de răscruce în care producătorii români au 
nevoie de fapte şi nu de vorbe, oricât de frumoase sau de promiţătoare ar fi 
acestea.  

LAPAR are un rol determinant în reuşita acestui proiect, motiv pentru 
care membrii asociaţiilor vor deveni şi mai determinaţi şi mai exigenţi şi 
mai vocali în susţinerea intereselor agriculturii şi industriei alimentare 
româneşti.  

A propus: 
• cadastrarea întregii suprafeţe agricole; 
• folosirea banilor europeni pentru proiecte viabile, care aduc 

plusvaloare şi nu pentru protecţia socială; 
• elaborarea unei legislaţii clare pentru comasarea terenurilor; 
• crearea de exploataţii viabile; 
• reducerea birocraţiei; 
• încurajarea utilizării rezultatelor biotehnologiilor, precizând că 

nu înţelege cum avem voie să consumăm şroturi de soia, dar nu avem voie 
să cultivăm soia modificată genetic; 

• modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii; 
• utilizarea, fără plată, a apei pentru irigaţii; 
• folosirea energiei electrice celei mai ieftine pentru irigaţii; 
• documentarea problemelor specifice ţării noastre şi prezentarea 

lor la nivelul Comisiei Europene; 
• definitivarea legislaţiei camerelor agricole; 
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• îmbunătăţirea cadrului legislativ cu referire la vânzarea 
terenurilor agricole, folosind o politică similară altor state membre UE; 

• modificarea codului fiscal, care, acum, îngreunează activitatea 
agricolă; 

• interzicerea exportului pe profit şi impozitarea tuturor 
activităţilor care realizează venituri şi profituri în România în sectorul 
agricol. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, în numele membrilor Comisiei 
pentru agricultură a Camerei Deputaţilor, a prezentat principalele 
preocupări ale deputaţilor din comisie şi i-a asigurat pe toţi agricultorii 
români de sprijinul legislativ al membrilor comisiei care sunt preocupaţi de 
buna desfăşurare a activităţii de producţie. 

Domnia sa a prezentat principalele proiecte care se află pe agenda 
comisiei, precum şi preocuparea pentru adaptarea cadrului legislativ intern 
la legislaţia comunitară. A subliniat că membrii Comisiei pentru agricultură 
manifestă o mare atenţie pentru urmărirea legilor adoptate şi că, permanent, 
se intervine pentru înlăturarea unor aspecte care creează greutăţi în 
implementarea actelor normative. 

A afirmat că în preocupările membrilor comisiei se află şi 
clarificarea la nivel naţional a legislaţiei privind culturile de plante 
transgenice, în concordanţă cu legislaţia europeană. 

În continuare, începând cu ora 1300, lucrările şedinţei s-au desfăşurat 
la sediul Comisiei şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu oficialii Băncii Mondiale. 
2. Dezbaterea şi analiza cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României asupra Legii privind modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
280/2013/2015). 

3. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

4. Dezbateri privind implementarea prevederilor Legii nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol.  

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu membrii Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi au fost conduse de domnul deputat 
Nini Săpunaru şi doamna deputat Ileana Carmen Moldovan, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Jitendra P. Srivastava – reprezentant al Băncii Mondiale 

în România; 
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- domnul Cezar Niculescu – specialist în mediu al Băncii Mondiale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- doamna Naiana Milea – director UMP – Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Ovidiu Ionescu – consilier cabinet ministru, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
În legătură cu analiza cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României asupra Legii privind modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, domnul 
deputat Nini Săpunaru a precizat că subcomisia constituită în acest scop a 
analizat forma raportului rezultat în Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi a propus membrilor celor două comisii ca varianta finală care să 
fie acceptată ca raport comun să fie varianta Comisiei pentru mediu. S-a 
supus la vot raportul comun. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-a 
înregistrat 1 vot împotrivă.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că nu este de acord cu 
modul în care s-a procedat, pentru că amendamentele formulate nu răspund 
la aspectele solicitate prin Cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României.  

În continuare s-a trecut la alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat comunicarea din partea 
Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera 
Deputaţilor în care se menţionează că Grupul parlamentar PSD propune ca 
domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei să ocupe funcţia de vicepreşedinte al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 

Supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.   
În continuarea dezbaterilor în cadrul întâlnirii, domnul Jitendra P. 

Srivastava, reprezentant al B.M., a prezentat proiectele finanţate prin Banca 
Mondială în domeniul protecţiei mediului şi în domeniul agriculturii, 
rezultatele acestora şi a cerut sprijinul membrilor comisiilor pentru 
continuarea acestor programe şi pentru creşterea eficienţei implementării 
lor.  

Deputaţilor prezenţi le-a fost prezentat un raport privind realizarea 
proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, proiect cofinanţat 
de Banca Mondială şi Guvernul României. Proiectul vizează, în principal, 
reducerea poluării cu nutrienţi a apei şi solului, proveniţi din activitatea 
agricolă şi se desfăşoară în 86 de localităţi, zone vulnerabile la poluarea cu 
nutrienţi, din 34 de judeţe.  
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Au urmat dezbateri. După încheierea dezbaterilor, membrii 
comisiilor au hotărât să sprijine în continuare derularea programelor în 
domeniul protecţiei mediului şi în domeniul agriculturii.  

Au urmat dezbateri în legătură cu efectele aplicării în practică a 
prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.  

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
- domnul Ioan Uţiu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dragoş Dumitriu – director cabinet, Ministerul 

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

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Livia Modran – secretar, Asociaţia Administratorilor de 

Pieţe; 
- domnul Ioan Tătăran – vicepreşedinte, Federaţia Producătorilor 

Tradiţionali; 
- domnul Dorin Vîrcon – preşedinte, Asociaţia Producătorilor 

Tradiţionali Dolj; 
- domnul Aurel Simion – preşedinte, Asociaţia Producătorilor 

Tradiţionali Vâlcea; 
- domnul Ion Păunel – preşedinte, Sindicatul Producătorilor 

Agricoli Olt; 
- domnul Gheorghe Matieş – membru, Asociaţia Producătorilor 

Tradiţionali; 
- domnul Viorel Bodea – Asociaţia Profesională de Produse 

Tradiţionale şi Ecologie Satu Mare; 
- doamna  Tatiana Rovinar – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de 

Produse Tradiţionale Hunedoara; 
- domnul Călin Matieş – preşedinte, Asociaţia Profesională de 

Produse Tradiţionale şi Ecologie din România. 
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a afirmat că, 

în perioada anterioară a avut întâlniri cu reprezentanţii agricultorilor în 
Sibiu şi Târgu Mureş, prilej cu care au fost prezentate cazuri numeroase în 
care prevederi din Legea nr. 145/2014 au creat greutăţi în activitatea pe 
care trebuie să o reglementeze şi a cerut reprezentanţilor producătorilor să 
prezinte cazuri concrete din activitatea lor. 
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Au urmat dezbateri. Au fost analizate aspectele care îngreunează 
aplicarea prevederilor Legii nr. 145/2014 şi s-au formulat propuneri care să 
fie avute în vedere în perioada următoare. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 28 mai 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie  (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 
398/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

Au fost analizate amendamentele şi propunerile formulate de 
membrii subcomisiei care analizează Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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