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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 şi 6 
martie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de ministru-delegat 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi pentru funcţia de viceprim-ministru 
şi ministru al agriculturii. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (raport comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 83/2014).  

3. 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 mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii si servicii; 
PL.x 398/2013). 
  4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură /raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 664/2013).  

 5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  (aviz; Pl.x 669/2013). 
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6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  (aviz; Pl.x 663/2013). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (aviz; Pl.x 45/2014). 

8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
(aviz; Pl.x 43/2014). 

  Lucrările şedinţei din ziua de 4 martie 2014 au început la ora 1030 
şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de ministru-delegat 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi pentru funcţia de viceprim-ministru 
şi ministru al agriculturii. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (raport comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; PL.x 83/2014).  

Au fost prezenţi 37 de deputaţi, membri ai comisiei. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost înlocuit de domnul deputat Cosmin 
Necula, iar domnul deputat Daniel Constantin a fost înlocuit de domnul 
deputat Florea Damian.  

Ca invitat a participat domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, 
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

Lucrările au fost comune, în prima parte, cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat şi au fost conduse, 
alternativ, de domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei pentru 
agricultură din Camera Deputaţilor şi de domnul senator Gheorghe 
Saghian, preşedintele comisiei pentru agricultură din Senat.  

S-a trecut la audierea în comisii a doamnei Adriana-Doina Pană, 
candidat pentru funcţia de ministru delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură. Domnia sa a salutat prezenţa la lucrările şedinţei a doamnei 
Ana Lucia Varga, care a îndeplinit funcţia de ministru delegat până la 
această dată. 

Doamna Adriana-Doina Pană şi-a exprimat regretul că PNL a decis 
să iasă de la guvernare şi a anunţat că programul care a fost stabilit pentru 
domeniul ape, păduri şi piscicultură va fi continuat şi în noua configuraţie 
politică. 

Există un cadru legislativ naţional şi european care trebuie respectat 
şi în interiorul căruia se va desfăşura întreaga activitate viitoare.  
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A făcut o prezentare a măsurilor pe care le are în vedere pentru a fi 
derulate în perioada  următoare. A subliniat că vrea să continue tot ce s-a 
început bine şi nu se va abate de la programul de guvernare aprobat.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a semnalat unele anomalii 

existente în sectorul silvic şi a arătat că există pericolul ca multe firme 
mici din domeniul exploatării pădurilor să dispară în faţa asaltului 
marilor concerne care au pătruns pe piaţa românească şi care-şi 
consolidează poziţia de monopol. 

Domnul deputat Marian Viorel Dragomir – a atras atenţia că se 
desfăşoară anumite activităţi ilegale în ceea ce priveşte exploatarea 
fondului forestier şi a cerut o sinteză a acţiunilor pe care ministerul le va 
desfăşura pentru protecţia pădurii. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a criticat modul în care a fost 
făcută prezentarea măsurilor pe care ministerul le va aplica. A afirmat că 
sectorul are nevoie de specialişti pentru ca activitatea să se poată 
îmbunătăţi şi a apreciat că bugetul alocat sectorului silvic este 
subdimensionat. A cerut creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene. A precizat că Grupul parlamentar al PDL nu susţine programul 
prezentat, pentru că este incoerent. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut analizarea 
aspectelor legate de creşterea cailor de rasă. 

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a arătat că trebuie acordată 
atenţie sectorului legat de conservarea, protecţia şi utilizarea resurselor de 
apă.  

Domnul deputat Stelian Dolha – a cerut o abordare realistă a 
problemelor legate de hergheliile cu cai de rasă şi şi-a arătat 
disponibilitatea de a realiza împreună cu ceilalţi factori responsabili, un 
cod silvic la nivelul cerinţelor actuale. 

 Domnii deputaţi Radu Surugiu, Gavril Mîrza, Ion Tabugan, Petre 
Daea, George Scarlat, Toader Dima au făcut aprecieri în legătură cu 
programul prezentat de doamna Adriana-Doina Pană şi şi-au declarat 
disponibilitatea ca, împreună cu membrii comisiei, să se găsească 
soluţiile legislative cele mai potrivite pentru sectorul ape, păduri şi 
piscicultură. 

 Doamna deputat Ana Lucia Varga – a subliniat că există o anumită 
inerţie în sistem, că a susţinut, în perioada în care a fost ministru delegat 
o seamă de iniţiative care nu au avut mereu susţinerea necesară din partea 
tuturor celor implicaţi şi marea provocare este reprezentantă de lupte cu 
sistemul. 
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A cerut să fie continuate proiectele începute şi să se manifeste o 
preocupare permanentă pentru eliminarea corupţiei din sistem.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea candidaturii 
doamnei Adriana-Doina Pană pentru funcţia de ministru delegat pentru 
ape, păduri şi piscicultură. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 27 de voturi 
pentru şi 14 voturi împotrivă.  

În continuare a avut loc audierea domnului Daniel Constantin, 
candidat pentru funcţia de ministru al agriculturii şi viceprim-ministru în 
Guvernul României.  

Domnul Daniel Constantin a mulţumit membrilor comisiei pentru 
modul în care au tratat problemele legate de agricultură şi pentru sprijinul 
pe care l-a primit în perioada în care a îndeplinit funcţia de ministru al 
agriculturii şi şi-a exprimat convingerea că şi în perioada următoare 
această colaborare se va menţine. A prezentat o sinteză a acţiunilor şi 
măsurilor aplicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
obiectivele pe care şi le propune pentru perioada următoare în vederea 
creşterii calităţii şi competitivităţii activităţii din agricultură.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Valeriu Andrei Steriu, Marian 
Avram, George Scarlat, Stelian Dolha, Tinel Gheorghe, Petre Daea, 
domnii senatori Alexandru Pereş, Tanczos Barna, Teiu Păunescu, 
doamna senator Doina Silistru care au făcut observaţii legate de 
activitatea din sectorul agricol, de politicile agricole prevăzute, au criticat 
disfuncţionalităţile manifestate în activitatea ministerului şi au făcut 
observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, în general, şi 
pentru fundamentarea realistă a măsurilor care vor fi cuprinse în noul 
PNDR 2014-2020, precum şi pentru adaptarea agriculturii româneşti la 
cerinţele noii Politici Agricole Comune 2014-2020. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea candidaturii 
domnului Daniel Constantin pentru funcţia de ministru al agriculturii şi 
pentru funcţia de viceprim-ministru. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 27 de 
voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuarea dezbaterilor s-a supus analizei Proiectul de Lege 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PL.x 83/2014).  

 Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor la proiectul de lege, a 
prezentat expunerea de motive şi a propus aprobarea proiectului. 
Propunerea de aprobare a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 martie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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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 mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii si servicii; 
PL.x 398/2013). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 664/2013).  

 3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  (aviz; Pl.x 669/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost înlocuit de domnul deputat 
Cosmin Necula. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectele aflate pe ordinea de zi. 
În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca 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 (PL.x 398/2013), Propunerea 
legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (Pl.x 664/2013) şi  Propunerea legislativă pentru completarea 
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art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  (Pl.x 669/2013) să fie 
amânate pentru o şedinţă viitoare a comisiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 martie 2014, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  (aviz; Pl.x 663/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (aviz; Pl.x 45/2014). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
(aviz; Pl.x 43/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost înlocuit de domnul deputat 
Cosmin Necula. 

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

În timpul dezbaterilor s-a hotărât ca analiza asupra Propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
(Pl.x 663/2013), Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(45/2014) şi Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (Pl.x 43/2014) să fie 
reprogramată pentru o şedinţă viitoare a comisiei.. 
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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