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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9 şi  11 februarie 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 9 şi 11 februarie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Plx 837/2015). 

3. Analiza nivelului de piaţă al preţurilor de referinţă ale masei lemnoase 
pe specii, pe grade de accesibilitate, pe sortimente şi în funcţie de tehnologia de 
exploatare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Analiza Hotărârii 
Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

4. Analiza şi stabilirea modificărilor şi completărilor la Legea fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Situaţia privind 
actele normative subsecvente pentru acordarea de despăgubiri fermierilor. 

Lucrările şedinţei din ziua de 9 februarie 2016 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

2. Analiza nivelului de piaţă al preţurilor de referinţă ale masei lemnoase 
pe specii, pe grade de accesibilitate, pe sortimente şi în funcţie de tehnologia de 
exploatare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Analiza Hotărârii 
Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 
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3. Analiza şi stabilirea modificărilor şi completărilor la Legea fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Situaţia privind 
actele normative subsecvente pentru acordarea de despăgubiri fermierilor. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 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, 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.  Au absentat domnii deputaţi 
Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Muscalu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Manuela Anculescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

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

Domnul deputat Ioan Munteanu -  a cerut ca pe ordinea de zi a comisiei să 
fie introduse încă opt proiecte de lege, care se află de mai mult timp pe traseul 
legiferării şi a căror situaţie trebuie clarificată. Pe lista propusă figurează 
următoarele proiecte de lege: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind reorganizarea 
terenurilor agricole prin comasare (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PLx 584/2011).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului (raport cu 
Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 377/2014).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de medic veterinar (raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie; Plx 722/2015).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind stabilirea unor 
măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru 
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comercializarea produselor agroalimentare (raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii; Plx 799/2015).  

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (raport; Plx 384/2014). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx 72/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind acordarea de 
stimulente pentru culturile de plante energetice (raport; PLx 542/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx 604/2015). 

Au urmat dezbateri. După dezbateri, membrii comisiei au hotărât ca pentru 
Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PLx 
584/2011), Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorului (Plx 377/2014),  Propunerea 
legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx 
722/2015),  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare 
şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor 
agroalimentare (Plx 799/2015), Propunerea legislativă privind promovarea 
investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii (Plx 384/2014), Propunerea 
legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Plx 72/2011) şi 
Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante 
energetice (PLx 542/2011) să se întocmească raport de respingere. Membrii 
comisiei au hotărât ca Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor 
mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea 
cărnii (Plx 604/2015) să fie analizată într-o altă şedinţă a comisiei.  

Propunerile au fost aprobate în unanimitate.  
Domnul deputat Nini Săpunaru - a cerut ca în comisiei să fie analizat şi 

raportul întocmit pentru Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PLx 99/2015), care 
a fost analizat pe fond în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

Faţă de raportul întocmit de Comisia pentru agricultură, la Comisia pentru 
administraţie s-au formulat încă trei amendamente, care se regăsesc în raportul 
final.  

Amendamentele nu se referă la problemele de fond, sunt doar nişte 
completări.  
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Domnii deputaţi Tinel Gheorghe şi Petre Daea au cerut ca toate 
modificările să fie analizate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe - a cerut ca dezbaterile să fie desfăşurate 
într-o şedinţă comună a celor două comisii sesizate pe fond.  

Domnul deputat Ioan Munteanu - a precizat că întotdeauna, dacă nu au fost 
operate modificări pe fond, nu s-au organizat şedinţe comune.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (Plx 281/2010). În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea 
analizei şi constituirea unei subcomisii care să analizeze propunerea legislativă 
şi să finalizeze o formă care să fie propusă comisiei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

În continuarea lucrărilor s-a desfăşurat o analiză a nivelului de piaţă al 
preţurilor de referinţă ale masei lemnoase pe specii, pe grade de accesibilitate, 
pe sortimente şi în funcţie de tehnologia de exploatare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Analiza Hotărârii Guvernului nr. 924/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică. 

Au participat ca invitaţi:  
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, în Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor; 
- doamna Maria Alexandru – director, Consiliul Concurenţei;  
- doamna Cristina Bulat – inspector de concurenţă, Consiliul Concurenţei; 
- doamna Erika Papp – consilier, Consiliul Concurenţei;  
- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva; 
- domnul Constantin Corduneanu – şef serviciu, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- domnul Cornel Şerb – director tehnic, Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea";   
- doamna Aurica Sereny – preşedinte, Asociaţia Producătorilor de Mobila 

din Romania - APMR;  
- domnul Nicolae Ţucunel – preşedinte, Asociaţia Forestierilor din 

România - ASFOR;  
- domnul Traian Ilieş - primar, Asociaţia Forestieră Bucovina;  
- domnul Dumitru Ciprian Muscă – vicepreşedinte, Asociaţia Forestieră 

Bucovina;  
- domnul Ovidiu Geo Niţă – primar, Primăria Borca - judeţul Neamţ; 
- domnul Petru Mitocaru – vicepreşedinte, Asociaţia Forestieră Bucovina;  
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- domnul Constantin Paul Enache – reprezentat, Asociaţia Forestieră 
Bucovina;  

- domnul Constantin Sorin Bosutar – reprezentant, Asociaţia Forestieră 
Bucovina;  

- domnul Gavril Niculeasa – reprezentant, Asociaţia Forestieră Bucovina;  
- domnul Constantin Tobescu – reprezentant, Asociaţia Forestieră 

Bucovina.  
Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în MMAP – a arătat că situaţia este 

cunoscută de ministerul pe care-l reprezintă şi s-au căutat şi stabilit măsurile 
care ar trebui să ducă la rezolvarea şi la deblocarea situaţiei.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a subliniat că este pentru prima dată 
când agenţii economici din acest sector ies în stradă din cauza preţurilor şi 
contestă modul în care a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică. Efectele economice pot fi dramatice. Una dintre 
activităţile importante ale RNP, exploatarea lemnului, este blocată.  

Se intră în contradicţie cu principiile economiei de piaţă. Cei de la RNP 
trebuie să se hotărască, ori este economie de piaţă şi se respectă regulile 
acesteia, ori este economie de stat şi se impun preţurile.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a afirmat că în ultimii 3 ani, peste 
200 de firme pe care le ştia cu capital românesc au dispărut din domeniul 
exploatării lemnului.  

Trebuie văzut ce este de făcut cu RNP. Trebuie discutat şi pe principii 
economice şi să se vină cu o strategie clară şi pentru reorganizarea Romsilva.  

S-a creat un  adevărat cartel al lemnului, iar marile firme care exploatează 
masa lemnoasă nu au avut de suferit. Sunt firme mai mici ameninţate de 
faliment, în timp ce alte firme care lucrează pentru societăţile multinaţionale 
trebuie avute în atenţie.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Ion Tabugan, Gavril Mîrza, 
Marin Anton, Petre Daea care au semnalat o seamă de nereguli în emiterea 
actelor normative în domeniu şi au cerut clarificarea aspectelor.  

Domnii deputaţi Petre Daea, Nini Săpunaru, Nechita Stelian Dolha, 
George Scarlat au subliniat nevoia de a se stabili măsuri urgente pentru 
clarificarea tuturor aspectelor şi pentru îndreptarea lucrurilor. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei – a menţionat că 
toată problematica dezbătută în comisie va rămâne în preocupările biroului 
comisiei, pentru ca, împreună cu reprezentanţii ministerului şi cu cei ai 
organizaţiilor care-şi desfăşoară activitatea în domeniul forestier să fie 
identificate cele mai bune soluţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a 
activităţii specifice silviculturii şi protecţiei mediului.  
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În continuarea dezbaterilor s-au purtat discuţii legate de stabilirea 
modificărilor şi completărilor la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 şi de situaţia privind actele normative subsecvente pentru 
acordarea de despăgubiri fermierilor.  

La dezbateri au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Teodor Maruşca – director general, Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pajişti Braşov; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Ioan Seceleanu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Mihai C. Nicolescu – secretar general, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Ilie Mihalache – director general, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Niculae Ştefan – preşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Horaţiu Viorel Raicu – secretar general, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Andrei Marcel – vicepreşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Horia Moruţan – vicepreşedinte, Sindicatul Naţional al 

Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România – S.N.C.O.C.R; 
- domnul Gheorghe Dănuleţ – reprezentant, Sindicatul Naţional al 

Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România – S.N.C.O.C.R; 
- domnul Gheorghiţă Cutinat -  reprezentant, Sindicatul Naţional al 

Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România – S.N.C.O.C.R; 
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Horia Vladimir Talpeş – director, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Laurenţiu Baciu – preşedinte, Liga Asociaţiilor Producătorilor 

Agricoli din România - LAPAR;  
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia PRO AGRO; 
- domnul Cătălin Vrabie – preşedinte, Federaţia Cinegetică Independentă 

din România; 
- domnul Ionică Nichifor – secretar general, Federaţia ROMOVIS; 
- domnul Nicolae Cioranu – preşedinte, Federaţia ROMOVIS; 
- domnul Ion Câmpeanu – preşedinte, Federaţia PROOVIS; 
- domnul Dumitru Andreşoiu – vicepreşedinte - Federaţia PROOVIS; 
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- domnul Eugen Petru Gonţea – preşedinte, Federaţia Oierilor de Munte; 
- domnul Pavel Iovăneasa – vicepreşedinte, Federaţia Oierilor de Munte; 
- domnul Iancu Polifronie – preşedinte,  Asociaţia Crescătorilor de Ovine 

din Dobrogea. 
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a prezentat 

protocolul încheiat în decembrie 2015 între MADR, MMAP şi Federaţia 
Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi 
Servicii Conexe AGROSTAR şi stadiul măsurilor stabilite prin acest act. 

Domnul deputat Ion Melinte – a afirmat că, în forma actuală, legea 
vânătorii este doar pentru şefii de filiale şi pentru deţinătorii de fonduri de 
vânătoare, care sunt avantajaţi. Mare parte dintre culturile fermierilor sunt 
distruse de animalele sălbatice, în principal de mistreţi, iar fermierii nu sunt 
despăgubiţi pentru pierderile suferite.  

Cere ca aceste despăgubiri să fie acordate în maximum 5 zile de la 
producerea pagubelor, iar legea să prevadă acest lucru.  

 Domnul Laurenţiu Baciu, preşedinte LAPAR – a afirmat că o astfel de 
dezbatere ar fi avut rost înainte de elaborarea legii vânătorii. Se simte jignit că 
este sancţionat, în temeiul legii, ca proprietar de terenuri agricole. Sunt 
proprietari de turme de oi care-şi duc animalele să pască pe culturile agricole ale 
altora, câinii nu sunt hrăniţi corespunzător şi produc distrugeri în fondurile de 
vânătoare sau în rândul animalelor domestice.  

Domnul Emil  Florian Dumitru, preşedinte PRO AGRO – a arătat că legea 
vânătorii conferă prea multe drepturi vânătorilor, în detrimentul fermierilor. Se 
încalcă dreptul la proprietate, şi acest lucru trebuie avut în vedere atunci când 
legea va fi rediscutată. Terenurile agricole sunt distruse de maşinile de teren ale 
vânătorilor. 

Domnul Eugen Petru Gonţea, preşedinte FOMR – a subliniat o seamă de 
neajunsuri prezente în legislaţia în domeniul analizat şi necesitatea armonizării 
legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană în materie.  

Domnul Neculai Şelaru, preşedinte executiv al AGVPS -  a cerut să se 
găsească soluţii de compromis, care să ducă la detensionarea situaţiei şi a 
afirmat că experienţa existentă în alte ţări ar trebui avută în vedere atunci când 
se reanalizează aspectele dezbătute.  

Domnul Cătălin Vrabie, preşedinte al FCIR – a arătat că organizaţia pe 
care o conduce are o poziţie clară faţă de ceea ce trebuie întreprins. „Parcurgând 
succint cadrul legal, realizăm faptul că păşunatul pe timp de iarnă este interzis 
de o serie de norme care urmăresc atât protecţia mediului şi a animalelor 
domestice, cât şi implicit, protecţia fondului cinegetic naţional.” 
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Domnii deputaţi Toader Dima, Ion Tabugan, Marin Anton, Nechita Stelian 
Dolha, George Scarlat au subliniat necesitatea revizuirii legislaţiei în domeniu şi 
au formulat propuneri în acest sens.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât constituirea unei subcomisii din care să 
facă parte domnii deputaţi Petre Daea, Ioan Cristian Chirteş, George Scarlat, 
Viorel Marian Dragomir, Florin Urcan şi reprezentanţi ai ASAS,AGROSTRAR, 
PRO AGRO, AGVPS care să formuleze propuneri de modificare a legislaţiei 
existente.  

Lucrările şedinţei din ziua de 11 februarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 
 1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
Plx 837/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 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, 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.  Au absentat domnii deputaţi 
Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  
 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 fondului funciar nr.18/1991(Plx 837/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea legislativă.  
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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