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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 12 şi 14 mai 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12 şi 14 mai 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

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; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - art.53 alin.(7) (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (reexaminare; raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; PL.x 436/2014/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x51/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PL.x52/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 12 mai 2015 au avut 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 
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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; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - art.53 alin.(7) (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x 191/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (reexaminare; raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; PL.x 436/2014/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x51/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PL.x52/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Adela Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florin Barbu – director general, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Emil Florian Dumitru – director executiv, Organizaţia 

Naţională Interprofesională Vitivinicolă - ONIV; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Daniel Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Mădălina Irina Mitan – avocat, Firma de Avocatură 

Schoenherr. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - art.53 alin.(7) 
(PL.x 191/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a precizat că, pe fond, proiectul de lege 
a fost dezbătut în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi în Comisia pentru industrii şi servicii. Din 
cauză că la art. 53 al proiectului de lege formularea din Comisia pentru 
industrii şi servicii este diferită, solicită membrilor comisiei pentru 
agricultură să analizeze un amendament prin care poziţia celor două comisii 
să fie armonizată. Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea 
amendamentului la art. 53, care se regăseşte în raportul întocmit de cele 
două comisii. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la 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 (PL.x 398/2013). 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că modalitatea în care 
MADR înţelege să legifereze este una greşită şi a criticat faptul că într-o 
ordonanţă să fac referiri şi modificări la mai multe ordonanţe anterioare, cu 
obiectul de reglementare diferit. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a făcut 
unele precizări legate de modalitatea de punere în practică a prevederilor din 
proiectul de lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi a atras 
atenţia în legătură cu pericolele pe care le reprezintă reglementarea greşită în 
domeniul analizat. A cerut ca infrastructura principală să rămână în 
proprietatea statului.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut precizări legate de 
activitatea federaţiilor din domeniul irigaţiilor, pentru că sunt unele care sunt 
viabile, sunt funcţionale şi reuşesc să activeze în beneficiul fermierilor. A 
cerut ca, plecând de la modelul acestora, să se reuşească şi viabilizarea 
celorlalte asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii.  

A cerut şi ca statul, prin reprezentanţii săi, să precizeze care-i este 
capacitatea de a finanţa sistemul.  

Domnul deputat Vasile Iliuţă – a susţinut că doar prin trecerea 
infrastructurii de irigaţii în proprietatea asociaţiilor utilizatorilor de apă 
pentru irigaţii amenajările existente vor mai avea un viitor. Sunt şi lucruri 
bune care s-au realizat în domeniu. Trecându-le direct la utilizatori, acestea 
pot fi modernizate şi întreţinute, pe când, lăsându-le în proprietatea statului, 
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sistemele de irigaţii existente vor fi distruse. Abonamentele vor fi cele care 
vor impulsiona activitatea în domeniul irigaţiilor. Abonamentul înseamnă şi 
obligaţia Agenţiei Naţională de Îmbunătăţiri Funciare de a asigura apă pe 
canale. Cere ca tariful care se va stabili să fie unul reglementat, scop în care 
a susţinut că este necesar şi un oficiu de reglementare a tarifelor. Unde este 
interes, vor fi şi rezultate. Cei care nu au avut grijă de infrastructură s-au 
pedepsit singuri, pe ei înşişi. 

Domnul deputat Ion Bălan – a venit cu exemplu din judeţul Tulcea, 
unde aproximativ 30% din infrastructură este modernizată, dar 70% este 
nefuncţională.  

Ceea ce a rămas la stat este, în ciuda pazei asigurate, într-o stare 
dezastruoasă. A cerut o analiză atentă în legătură cu procedurile aplicate. 
Din discuţiile pe care le-a avut cu cei interesaţi, a tras concluzia că se 
acceptă un tarif, dar acesta să constituie o garanţie că se va asigura un 
serviciu cert. Era mai bine cu stabilirea unei cotizaţii. Tarifele trebuie să fie 
prevăzute pentru modernizarea amenajărilor, nu pentru cheltuieli curente.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut clarificarea condiţiilor în care 
amenajările de irigaţii sunt trecute în proprietatea utilizatorilor, care să fie 
organizaţi pentru a susţine funcţionarea sistemelor.  

Domnul deputat Zisu Stanciu – a arătat că trebuie prezentat un raport 
de 8-10 pagini care să reflecte istoricul şi situaţia actuală din domeniu.  

S-a stabilit că analiza să fie reluată luni, 18 mai, într-o şedinţă a 
subcomisiei pentru sistemele de îmbunătăţiri funciare, unde să fie formulate 
propunerile care să fie analizate în şedinţa comisiei de marţi, 19 mai. 

În continuare domnul deputat Liviu Harbuz a propus formarea a două 
subcomisii, una pentru monitorizarea preţurilor la produsele agroalimentare 
şi o altă subcomisie pentru analizarea situaţiei de la Agenţia Domeniilor 
Statului. 

Domnul deputat Petre Daea – a atras atenţia că nu aşa ar fi trebuit 
procedat şi a susţinut că o subcomisie pentru analiza activităţii ADS ar trebui 
formată doar după ce preşedintele acestei instituţii, ADS, va fi chemat în 
şedinţa comisiei. Abia după această analiză şi informare să se vadă dacă este 
necesară şi o comisiei care să analizeze activitatea desfăşurată de ADS. 

S-a supus la vot propunerea de constituire a comisiilor. Propunerea a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 de voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. 

Lucrările în şedinţă au continuat împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic având 
pe ordinea de zi dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic ( PL.x 436/2014/2015). 

Au participat ca invitaţi:  
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- domnul Iulian Jugan – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; 

- domnul Cosmin Belacurencu – director, Consiliul Concurenţei; 
- doamna Violeta Toader – director, Consiliul Concurenţei; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Cristina Bulat – inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Raluca Pârlog - inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- domnul Codruţ Bîlea – consilier, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva.  
Lucrările au fost conduse de domnii deputaţi Ciprian Nicolae Nica, 

Nini Săpunaru şi doamna deputat Carmen Ileana Moldovan.  
Domnul deputat Ciprian Nicolae Nica a prezentat modul în care se va 

proceda în şedinţa comună şi a dat citire Cererii de reexaminarea înaintată de 
Preşedintele României în legătură cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut ca dezbaterile să se axeze pe 
punctele menţionate în cererea de reexaminare şi a afirmat că degeaba s-au 
formulat amendamente, dacă se supune la vot neadmiterea dezbaterii cererii. 
Sunt lucruri specifice care au scăpat analizei din comisie, atunci când a fost 
dezbătut Codul silvic şi crede că este nevoie să se discute cererea pe puncte, 
aşa cum a fost trimisă.  

Au luat cuvântul doamnele deputat Doina Adriana Pană, Lucia Varga, 
domnul deputat Korodi Attila, domnul deputat Ioan Munteanu, domnul 
deputat Nechita Stelian Dolha, domnul deputat Ioan Cristian Chirteş.  

 Domnul deputat Ciprian Nicolae Nica a supus aprobării admiterea 
analizei cererii de reexaminare. Propunerea de aprobare a cererii de 
reexaminare a fost respinsă. S-au înregistrat 21 de voturi pentru admiterea 
cererii de reexaminare şi 35 de voturi contra admiterii cererii de 
reexaminare. 

În continuarea lucrărilor au avut loc dezbateri asupra Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
agriculturii (PL.x51/2015) şi a Proiectului de Lege privind accesul la resursa 
de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PL.x52/2015) pentru punerea de 
acord asupra rapoartelor comune cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic.  
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Domnul deputat Liviu Harbuz – a prezentat proiectele de raport asupra 
celor două acte normative.  

Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii (PL.x51/2015), membrii celor două 
comisii au aprobat, în unanimitate, întocmirea unui raport comun de 
adoptare, iar pentru Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn 
pentru firmele mici şi mijlocii (PL.x52/2015), membrii celor două comisii au 
hotărât, în unanimitate, întocmirea unui raport de respingere.  

Lucrările şedinţei din data de 14 mai 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Studierea legislaţiei europene referitoare la posibilitatea statelor 
membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare 
şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor. Adaptarea cadrului juridic 
naţional pentru luarea deciziilor privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic.  

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

În timpul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea analizei 
şi solicitarea unui punct de vedere în acest domeniu din partea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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