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          Bucureşti, 11.03.2016 
             Nr.4c-4/145 

 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi  3 martie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1 şi 
3 martie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei create în cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în urma aplicării prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică (propuneri de soluţionare). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport 
înlocuitor comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 
606/2015).  

3. 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).  

4. 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).  

5. Analiza situaţiei privind stadiul ghidurilor pe PNDR 2014 – 
2020. 

6. Proceduri de autorizare sanitară veterinară pentru unităţile 
de sacrificare a animalelor (legislaţie subsecventă); Supravegherea 
şi controlul trasabilităţii produselor de origine animală 
comercializate în supermarketuri (studiu de caz privind trasabilitatea 
produsului în cazul unui lanţ de supermarket);  Capacitatea de 
diagnostic de laborator a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică 
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Veterinară (IISPV) (ce analize se fac pe produsele animale şi 
nonanimale). 

Lucrările şedinţei din ziua de 1 martie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei create în cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în urma aplicării prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică (propuneri de soluţionare). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport 
înlocuitor comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; Plx 
606/2015).  

3. Analiza situaţiei privind stadiul ghidurilor pe PNDR 2014 – 
2020. 

4. Proceduri de autorizare sanitară veterinară pentru unităţile 
de sacrificare a animalelor (legislaţie subsecventă); Supravegherea 
şi controlul trasabilităţii produselor de origine animală 
comercializate în supermarketuri (studiu de caz privind trasabilitatea 
produsului în cazul unui lanţ de supermarket);  Capacitatea de 
diagnostic de laborator a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică 
Veterinară (IISPV) (ce analize se fac pe produsele animale şi 
nonanimale). 

Au fost prezenţi 34 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, Teodorescu Cătălin Florin. A absentat domnul deputat 
Constantin Daniel.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
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- domnul Gheorghe Mohanu – director, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva; 

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

- doamna Dana Ionescu – director juridic, Agenţia 
Domeniilor Statului; 

- doamna Cristina Bulat – inspector de concurenţă, Consiliul 
Concurenţei; 

- domnul Marian Stoicescu – preşedinte, Federaţia pentru 
Apărarea Pădurilor. 

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

S-a trecut la analiza situaţiei create în cadrul Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în urma aplicării prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică (propuneri de soluţionare). 

Domnul deputat Ion Tabugan – a subliniat că a cerut această 
întâlnire cu conducerea RNP şi cu reprezentanţii sindicatelor şi ai 
ONG-urilor care se ocupă de bunul mers al silviculturii. Solicitarea 
a făcut-o în urma numeroaselor apeluri din teritoriu prin care i s-au 
cerut să se ia măsuri pentru a nu se ajunge la disponibilizarea a peste 
7.000 de lucrători din sectorul silvic, în urma aplicării art. 74 din 
Hotărârea Guvernului nr.924/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică. 

A cerut ca situaţia să fie foarte bine analizată, pentru ca luarea 
unor măsuri care nu ţin de realitate ar duce la apariţia unor grave 
distorsiuni în activitatea economică a RNP, care desfăşoară activităţi 
specifice nu doar în domeniul economic ci şi în domeniul protecţiei 
fondului forestier. A cerut o soluţie înţeleaptă, care să permită 
continuarea netulburată a activităţii RNP. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a sugerat să se lase un 
procent de masă lemnoasă din pădurile proprietate de stat care să fie 
exploatat, în regie proprie, de către Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. Apare o mare problemă socială. Trebuie să se ţină cont că 
modelele europene de organizarea sunt compatibile. RNP s-a 
consacrat şi ca agent economic, lucru care se poate constata din 
statistici. Dacă regia nu va fi ajutată să se dezvolte, dacă i se ia şi 
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lemnul, atunci trebuie ori s-o închidem, ori să-i schimbăm 
caracterul.  

Trebuie avută în vedere şi respectarea legislaţiei în ceea ce 
priveşte selecţia viitorilor membri ai consiliului de administraţie: nu 
are ce căuta în acest organism vreun reprezentant al unităţilor 
economice care-şi adjudecă masa lemnoasă.  

Domnul Marian Stoicescu, reprezentant al FAP – a afirmată că 
organizaţiile pe care le reprezintă au fost obligate să reacţioneze, iar 
ieşirea în stradă a fost provocată de lipsa de reacţie a celor 
răspunzători. Aplicarea articolelor incriminate ar reprezenta o 
ameninţare la adresa gospodăririi pădurilor.  

Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în MMAP – a precizat 
că a început procedura de selecţie a viitorilor membri ai Consiliului 
de administraţie al  RNP şi a susţinut că RNP trebuie să desfăşoare 
şi activităţi de natură economică, mai ales acolo unde este nevoie de 
lucrări de îngrijire a pădurilor. A susţinut că situaţia oamenilor care 
au ieşit în stradă, legat de posibile disponibilizări a fost creată 
artificial, şi se lucrează la găsirea unei soluţii. 

Domnul deputat Ioan-Cristian Chirteş – a arătat că 
problematica analizată este una a tuturor, dar pe care Guvernul 
trebuie să o soluţioneze. Criza a afectat şi Romsilva, care are şi 
problemele ei legate de comunicare. Este păcat dacă se va încerca 
distrugerea laturii economice a RNP. Va trebui o regândire a 
strategiei în ceea ce priveşte exploatarea masei lemnoase. Trebuie 
revăzută şi clarificată şi legislaţia subsecventă. 

Doamna Cristina Bulat, inspector de concurenţă în Consiliul 
Concurenţei – a afirmat că RNP are dublu rol, de administrator şi 
agent economic, şi a susţinut că trebuie separată entitatea care se 
ocupă de licitaţii, de cea care se ocupă de exploatarea masei 
lemnoase.  

Domnul deputat Ion Tabugan – a arătat că nu este corectă 
poziţia Consiliului Concurenţei. Se vrea voit această învrăjbire între 
agenţii economici şi RNP. Au fost şi neclarităţi , ambiguităţi, în 
funcţie de judeţe. 

Domnii deputaţi Nechita Stelian Dolha şi Petre Daea – au 
cerut clarificarea legislaţiei care reglementează activitatea în 
sectorul silviculturii, pentru că nu pot fi aduşi la un loc milioane de 
proprietari  de păduri decât prin reguli foarte clare şi precise, stricte.  
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  Membrii comisiei au hotărât ca problematica analizată să fie 
în continuare în atenţia unui grup de lucru, care să se reunească 
periodic, pentru clarificarea şi finalizarea legislaţiei specifice.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(Plx 606/2015).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul 
de preraport întocmit şi a subliniat că au fost formulate unele 
amendamente care trebuie analizate.  

Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui vot favorabil 
pentru proiectul de raport. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-
au înregistrat 31 de voturi pentru şi 2 abţineri.  

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza situaţiei 
privind ghidurile pe PNDR 2014-2020. 

Au participat ca invitaţi: 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andras Zsolt Szakal – director general, Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- domnul Eugen Popescu – director general adjunct, Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- domnul Romulus Duică – director general adjunct, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de 
Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Domnii deputaţi George Scarlat, Nechita-Stelian Dolha, Petre 
Daea, Anton Marin, Vasile Iliuţă şi doamna deputat Liliana Ciobanu 
au vorbit despre necesitatea clarificării aspectelor legate de măsurile 
cuprinse în PNDR 2014-2020 şi au cerut o abordare realistă şi 
rapidă în ceea ce priveşte accesarea fondurilor acordate prin PNDR.  

Domnul deputat George Scarlat  - a cerut o abordare mai 
realistă a măsurilor din PNDR şi mărirea transparenţei în domeniu. 

Domnul Andrei Zsolt Szakal, director general AFIR - a făcut 
precizări în legătură cu aspectele semnalate şi a prezentat un proiect 
al unui ghid de prevenire a neregulilor în accesarea şi utilizarea 
fondurilor provenite de la UE.  
Domnia sa a precizat că acest ghid este un material de informare a 
solicitanţilor şi a beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile 
acordate prin FEADR şi constituie un suport informativ complex 
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pentru întreprinderea măsurilor şi acţiunilor necesare în vederea 
prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor europene. 

Membrii comisiei au hotărât ca peste două săptămâni să se 
organizeze o altă dezbatere pe această temă.  

În continuarea dezbaterilor s-a desfăşurat analiza activităţii 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor  cu privire la procedurile de autorizare sanitară 
veterinară pentru unităţile de sacrificare a animalelor (legislaţie 
subsecventă); Supravegherea şi controlul trasabilităţii produselor de 
origine animală comercializate în supermarketuri (studiu de caz 
privind trasabilitatea produsului în cazul unui lanţ de supermarket);  
Capacitatea de diagnostic de laborator a Institutului de Igienă şi 
Sănătate Publică Veterinară (IISPV) (ce analize se fac pe produsele 
animale şi nonanimale). 

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

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Andrei Butaru – preşedinte-subsecretar de stat, 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; 

- domnul Sorin Mitrea – director general, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Rodica Tănăsuică – director, Institutul de Igienă şi 
Sănătate Publică Veterinară – IISPV; 

- domnul Daniel Velicu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Dana Tănase – director, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Adrian Marius Răduca – fermier.  
Domnii deputaţi Petre Daea, Marian Avram, Ioan Munteanu, 

Ioan Dîrzu, Nechita-Stelian Dolha, Nini Săpunaru, doamna deputat 
Liliana Ciobanu au prezentat o seamă de probleme care trebuie 
clarificate în dezbateri.  

Domnul Andrei Butaru, preşedinte ANSVSA – a răspuns la 
întrebările care i-au fost adresate şi a precizat că, pentru a veni în 
sprijinul micilor producători, ANSVSA a elaborat Ordinul nr. 35 
din 2011 privind aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a 
abatoarelor de capacitate mică, ţinând cont de prevederile referitoare 
la flexibilitatea care poate fi acordată pentru unităţile mici 
(abatoare) privind construcţia, amplasarea şi echipamentele.  



7 
 

În ceea ce priveşte controalele oficiale în supermarketuri, 
acestea se efectuează, de către personalul cu atribuţii specifice din 
cadrul DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate 
cu prevederile Cap.1. Secţiunea a 3-a din Anexa nr. 2 la Ordinul 
Preşedintelui ANSVSA nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, 
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor, pentru anul 2012, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control 
în domeniul siguranţei alimentelor.  

Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 29/2014 stabileşte 
frecvenţa controalelor oficiale (inclusiv a prelevărilor de probe 
oficiale de produse de origine animală), precum şi conduita de 
urmat şi acţiunile ce trebuie întreprinse, de către personalul care 
efectuează controale oficiale din cadrul ANSVSA judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, în situaţiile, în care, în urma efectuării 
analizelor de laborator, se obţin rezultate necorespunzătoare.   

Lucrările şedinţei din ziua de martie 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).  

2. 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 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, 
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Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin Florin. A absentat domnul deputat 
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 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 deputat Vasile Iliuţă, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei pentru a 
reanaliza existenţa unui posibil caz de discriminare între cetăţenii 
egali în drepturi, şi anume cel al vârstei, dar şi ocupaţiei acestora.  

În continuare, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
amânarea Proiectului  de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(PLx 673/2015).  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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