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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 18.04.2016 
             Nr.4c-4/232 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 12 şi 14 aprilie 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12 şi 14 aprilie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. 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; Plx 
675/2015). 
 2. 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). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi familie; PLx 
717/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 12 aprilie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. 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; Plx 
675/2015). 
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 2. 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). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi familie; PLx 
717/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Tabugan Ion, 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 Viorel Marian, Dragomir Maria, Gheorghe 
Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Andrei-
Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin.  Domnul deputat Constantin Daniel  a 
fost absent. Domnul deputat Nechita Stelian Dolha a fost înlocuit de 
domnul deputat Daniel Gheorghe. Domnul deputat Tinel Gheorghe a fost 
înlocuit de domnul deputat Daniel Iane.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Cătălin Ionuţ Nica – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dana Ionescu – director juridic, Agenţia Domeniilor 

Statului; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Emil Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia Naţională 

PROAGRO; 
- domnul Decebal Ştefan Pădure – vicepreşedinte, Federaţia 

Naţională PROAGRO; 
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- domnul Ovidiu Gheorghe – director, Patronatul Naţional al Viei şi 
Vinului; 

- domnul Gheorghe Vlad – preşedinte, ECO LEGUM Vidra; 
- domnul Florin Capaţînă – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România;  
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România;  
- domnul Ştefan Muscă – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România. 
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 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 (Plx 675/2015). 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat punctul de vedere al Guvernului şi a subliniat că ar fi mai bine ca 
suprafaţa maximă care să fie repartizată viitorilor beneficiari să nu 
depăşească 5 ha. 

Domnul deputat  George Scarlat – a cerut ca suprafaţa pusă la 
dispoziţia tinerilor solicitanţi să nu depăşească 50 de ha, şi limitele să fie 
stabilite în funcţie de posibilitatea fiecărei zone.  

Domnul deputat Marian Avram şi domnul deputat Toader Dima au 
cerut o limită decentă pentru mărimea suprafeţelor care pot fi atribuite, 
pentru ca acest proiect de lege să nu fie  diluat.  

Domnul deputat Petre Daea – a subliniat că scopul proiectul de lege 
este să ajute la stabilirea la sate a tinerilor fermieri, sub 40 de ani. Situaţiile 
sunt diverse şi niciodată, în practică, nu se va putea da o suprafaţă de teren 
de 50 ha. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut ca, pentru a 
nu fi excluşi de la atribuirea de terenuri cei care nu au studii superioare, 
formularea care se referă la pregătirea solicitanţilor să fie refăcută.  

Doamna Dana Ionescu, director juridic ADS, a afirmat că propunerea 
MADR, de limitare la 5 ha a suprafeţelor puse la dispoziţia tinerilor este cea 
mai realistă. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului a fost votată 
în unanimitate, urmând a se întocmi un raport de adoptare.  
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza 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). 

Au continuat dezbaterile pe articole.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 717/2015). 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- doamna Cristiana-Paşca Palmer – ministrul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Ciprian Bucur – ministru delegat, Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul;  
- doamna Mihaela Frăsineanu _ director general, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Daniel Ion – preşedinte, Federația Națională de Mediu 

„Ecologistul”; 
- domnul Bogdan Vlăsceanu – vicepreşedinte, Federația Națională 

de Mediu „Ecologistul”; 
- domnul Valentin Neagoe – preşedinte sindicat, Garda Naţională de 

Mediu; 
- doamna Delia Fodor – vicepreşedinte, Garda Naţională de Mediu; 
- domnul Ciprian Şoavă – membru birou executiv, Federația 

Națională de Mediu „Ecologistul”. 
Doamna Cristiana-Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, a arătat că Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere este 
deosebit de important pentru pădurile României, care reprezintă un obiectiv 
strategic, de importanţă naţională.  

Domnia sa a precizat că apreciază amendamentele formulate în 
comisii, dar a arătat că unele dintre ele, care se referă la creşterea numărului 
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de posturi de la 617 la 1007, precum şi a numărului de autovehicule şi a 
salariilor personalului propriu al MMAP au un impact financiar 
semnificativ, care duce la imposibilitatea de a acoperi, cu actualele alocări 
bugetare, toate aceste costuri suplimentare. 

Punctul de vedere al Guvernului precizează că amendamentele 
privitoare la nivelul de salarizare nu pot fi susţinute, impunându-se 
încadrarea strictă în nivelul de cheltuieli prevăzut în Bugetul de stat pe anul 
2016. 

Domnul deputat Marin Anton – a arătat că are un punct de vedere 
diferit, pentru că a lucrat în cadrul ministerului mediului şi crede că o 
salarizare unitară ar fi binevenită. Toţi trebuie să aibă o salarizare 
mulţumitoare.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a apreciat drept foarte 
necesară apariţia acestui act normativ, menit să pună stavilă tăierilor ilegale 
de pădure. A cerut să se asigure o salarizare echilibrată pentru cei din 
Ministerul Mediului, pentru că nu este normal ca un reprezentant al 
aparatului central al Ministerului Mediului, sau un director din minister să 
aibă un salariu mai mic decât un inspector din cadrul Gărzilor forestiere. 

A susţinut emiterea acestei legi cu corecturile de rigoare. Analiza ar 
trebui reluată, pentru că, până la luarea unei decizii finale, trebuie o analiză 
clară a situaţiei actuale a tuturor structurilor din minister, dar şi o cunoaştere  
aprofundată a poziţiei pe care o au sindicatele.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut amânarea dezbaterii pe 
această temă, pentru că amendamentele formulate în comisii au avut rolul 
de a sprijini activitatea în domeniu.  

Domnul deputat Petre Daea – a subliniat că au fost operate unele 
amendamente pe parcursul legislativ, dar poziţia domniei sale a fost diferită 
de a celorlalţi colegi din comisie.  

A vrut să ştie impactul financiar al măsurilor propuse. Dezbaterea 
trebuie amânată, pentru că toate poziţiile să fie analizate, având în vedere 
punctul de vedere al Guvernului şi implicaţiile financiare ale 
amendamentelor formulate. A cerut să i se răspundă  la întrebările pe care 
le-a formulat în legătură cu măsurile vizând ambalajele utilizate în industria 
alimentară, a căror neutralizare presupune costuri foarte mari pentru 
operatorii din acest domeniu.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a susţinut că reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice ar trebui să răspundă pentru actuala situaţie 
cu privire la finanţarea Gărzilor forestiere şi a celorlalte domenii, şi a 
întrebat de ce Guvernul anterior nu a bugetat organigrama propusă.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a atras atenţia că există o mare 
problemă legată de finanţările viitoare şi a cerut ca aspectele legate de 
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nivelul salariilor să fie foarte bine analizate şi cumpănite, pentru că salariile 
trebuie să ţină cont de realităţi şi nu de dorinţe.  

A cerut clarificări în legătură cu ambalajele alimentare.  
Domnii Bogdan Vlăsceanu şi Ion Daniel, reprezentanţi ai FNME au 

susţinut că protecţia mediului este un obiectiv de importanţă strategică, 
prevăzut în strategia naţională de apărare, dar, în ciuda importanţei 
deosebite pe care o are activitatea desfăşurată de angajaţii MMAP,  nivelul 
salarial este total necorespunzător. Sunt menţinute în continuare evidente 
inechităţi salariale, are pot demotiva lucrătorii din domeniul protecţiei 
mediului.  

Doamna Cristiana-Paşca Palmer, ministrul mediului a afirmat că 
înţelege foarte bine problematica pădurii şi funcţia economică şi socială a 
acesteia. A venit în comisie să prezinte punctul de vedere al Guvernului.  

A arătat că vede inechităţile salariale din sistem, care pot duce la 
demotivarea unor lucrători, dar multe din acestea vin din trecut. Pentru 
Gărzile forestiere esenţial este să existe acest departament, cu salariile 
prevăzute. Un astfel de departament de control este absolut necesar. Nu 
exclude necesitatea unei echilibrări salariale la nivelul MMAP. 

Această ordonanţă este un prim pas: este important să se înţeleagă că 
toţi angajaţii ar trebui, şi merită, să aibă un salariu la fel de bun ca alţi 
angajaţi.  

În legătură cu aspectele legate de neutralizarea ambalajelor din 
industria alimentară, domnia a afirmat că sistemul de management al 
deşeurilor nu funcţionează cum trebuie, în acest moment se lucrează la 
analiza propunerilor, iar pe partea legislativă se lucrează la elaborarea 
actelor normative. 

A afirmat că nu se poate rezolva într-un an ceea ce durează de ani 
buni. Sunt 24.500 de operatori economici care contribuie la fondul de 
mediu.  

Domnul Florian Emil Dumitru, preşedinte PROAGRO a criticat 
faptul că în urma întâlnirii pe care au avut-o la Ministerul mediului în 
legătură cu reciclarea ambalajelor nu s-a materializat nimic din ce s-a 
stabilit la întâlnire. A cerut să se adopte actele normative care să asigure 
funcţionalitatea sistemului.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 14 aprilie 2016, având 
următoarea ordine de zi: 

1. 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 
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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 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Tabugan Ion, 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 Viorel Marian, Dragomir Maria, Gheorghe 
Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Andrei-
Valeriu. Domnii deputaţi Constantin Daniel  şi Florin Cătălin Teodorescu 
au fost absenţi.  

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

Au continuat dezbaterile pe articole asupra 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). 

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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