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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi  17 martie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 şi 17 martie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 
162/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (raport; 
Plx675/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx673/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum şi a 
produselor lactate (raport; PLx 672/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
798/2015), Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 797/2015) şi a Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx 834/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 15 martie 2016 au avut următoarea ordinea 
de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
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silvice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 
162/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (raport; 
Plx675/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum şi a 
produselor lactate (raport; PLx 672/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
798/2015), Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 797/2015) şi a Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (raport: Plx 834/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 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, Teodorescu Cătălin Florin. A 
absentat domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Florin-Cătălin 
Teodorescu a fost înlocuit de domnul deputat Adrian-Nechita Oros.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Erika Stanciu -  secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Dana Ionescu – director juridic, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte,  Federaţia PROAGRO. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele Comisiei. 
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Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat o scurtă informare legată de o 
întâlnire cu reprezentanţi ai asociaţiilor pescarilor sportivi, care a avut loc la 
Slatina şi în care aceştia au semnalat o seamă de nereguli în legătură cu 
activitatea de pescuit din zonă, şi mai ales de pe râul Olt, unde au constatat că 
pescarii comerciali nu respectă reguli de bază în ceea ce priveşte protecţia faunei 
piscicole.  

Domnul deputat Dumitru Niculescu - a precizat că sunt aproximativ 1.000 
de pescari sportivi care au semnat o petiţie în care cer ca organele cu răspundere 
în domeniu să ia măsurile care se impun şi să pună ordine în domeniul 
pescuitului.   

Membrii comisiei au hotărât organizarea unei dezbateri în care să fie 
analizată activitatea în domeniul pescuitului şi acvaculturii, la care să fie 
prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor statului şi ai organizaţiilor de pescari.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PLx 162/2014). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a afirmat că pe parcursul legislativ proiectul de lege a fost amendat, s-au 
introdus definiţii noi şi se impune o primă analiză într-o subcomisie, care să 
analizeze toate aspectele şi, în termen de două săptămâni să pregătească 
proiectul pentru a fi analizat în comisie.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (Plx675/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a susţinut că este necesară o astfel de măsură, trebuie doar ca 
suprafeţele care vor fi solicitate să fie asigurate de către Agenţia Domeniilor 
Statului. 

Domnul deputat Petre Daea – a subliniat că, în dezbaterile din comisie, a 
abordat teme importante pentru ţară şi a promovat un dialog permanent cu cei 
implicaţi în diversele domenii ale agriculturii.  

A afirmat că, înaintea începerii lucrărilor comisie, a avut un dialog cu 
preşedintele PROAGRO şi este nemulţumit de poziţia şi atitudinea manifestate 
de preşedintele PROAGRO. 

A cerut ca preşedintele de şedinţă să prezinte, de fiecare dată, pe cei 
prezenţi la dezbateri, iar membrii comisiei să aprobe, sau nu, prezenţa acestora 
la lucrări.  

În legătură cu tematica Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
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deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, a cerut ca 
atribuirea în folosinţă şi exploatarea terenurilor să fie făcute în interesul statului.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a întrebat dacă reprezentanţii 
ministerului agriculturii au o evidenţă a suprafeţelor care ar putea fi puse la 
dispoziţia solicitanţilor şi a susţinut că viitori beneficiari să fie absolvenţi ai 
învăţământului superior agricol.  

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că în întâlnirea din data de 14 
martie a membrilor comisiei cu reprezentanţii Uniunii Europene care au 
prezentat poziţia Comisiei Europene în legătură cu condiţiile artificiale s-a 
evidenţiat o poziţie părtinitoare a reprezentantului Comisie Europene  şi a cerut 
o analiză mai obiectivă a activităţii celor de la AFIR, care fac ce vor, inclusiv în 
ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor, iar prin poziţia pe care o adoptă AFIR se 
pune în pericol derularea programelor cuprinse în PNDR 2014-2020, cu 
finanţare europeană, pentru că încă nu este o interpretare clară, fără echivoc a 
ceea ce ar putea reprezenta condiţiile artificiale. A arătat că niciun lucrător de la 
AFIR nu este pedepsit, cei de acolo fac ce vor, iar viitori beneficiari de fonduri 
europene sunt ameninţaţi cu falimentul, din cauza neclarităţilor şi a schimbării 
regulilor pe parcursul derulării programelor.  

A cerut să se redacteze o scrisoare către MADR în care să se precizeze 
concluziile desprinse în urma întâlnirii cu reprezentantul Comisiei Europene şi 
să se analizeze posibilitatea aplicării unor măsuri sancţionatorii pentru 
funcţionarii AFIR care nu-şi îndeplinesc îndatoririle care le revin.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a arătat că s-ar fi aşteptat ca în 
întâlnirea cu reprezentantul Comisiei Europene să fie clarificate aspectele 
semnalate în practică, dar nu a fost aşa deloc. Prea multă lume suferă din cauza 
condiţiilor artificiale.  

A cerut să fie verificată şi activitatea firmelor de consultanţă care se ocupă 
de proiectele cu finanţare europeană şi să se analizeze şi modul în care aceste 
firme au fost create.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole a  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
(Plx675/2015). Toate articolele au fost votate în unanimitate, cu excepţia art. 
211, alin. (3) la care s-au înregistrat 33 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  

În ansamblu, proiectul de raport a fost aprobat cu 32 de voturi pentru, 1 
vot împotrivă şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, 
precum şi a produselor lactate (PLx 672/2015). 
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Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate în 

unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.  
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea, pentru o 

săptămână, a Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (PLx 642/2015), Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 797/2015) 
şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 
privind comercializarea produselor alimentare (Plx 834/2015). 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 17 martie 2016, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 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, Teodorescu Cătălin Florin. A 
absentat domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Florin-Cătălin 
Teodorescu a fost înlocuit de domnul deputat Adrian-Nechita Oros.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PLx 673/2015). 

Domnul deputat Vasile Iliuţă, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că toate aspectele legate de propunerile conţinute în proiectul de lege au 
fost analizate în subcomisia constituită în scopul finalizării lui.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că analiza trebuie continuată, 
pentru că amendamentele formulate modifică fondul legii şi s-ar putea ca totul 
să fie bulversat. A propus amânarea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


		2016-03-29T15:23:49+0300
	Elena V. Ciuverca




