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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 
 Bucureşti, 27.06.2016 

Nr.4c-4/367 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 iunie 2016 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 
şi 23 iunie 2016, 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 
suplimentar cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  (raport; PLx 
142/2016). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind unele 
măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx 228/2016). 

4. Prezentarea strategiei de dezvoltare a sectorului forestier 
proprietate publică a statului în perioada 2016-2020. 

5. Prezentarea situaţiei privind reorganizarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare. 

Lucrările şedinţei din ziua de 21 iunie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi: 
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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 
suplimentar cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PLx 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind unele 
măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Plx 228/2016). 

4. Prezentarea strategiei de dezvoltare a sectorului forestier 
proprietate publică a statului în perioada 2016-2020. 

5. Prezentarea situaţiei privind reorganizarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare. 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi,  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, Constantin Daniel, 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. 

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

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

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Mihai Dima – secretar de stat, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 
- domnul Gheorghe Bala – director general adjunct, Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 
- domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
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- domnul Daniel Velicu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Florin Barbu – director general, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare; 

- doamna Elena Iordache – director general adjunct, Ministerul 
Finanţelor Publice; 

- domnul Ciprian Pahonţu – director general, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva; 

- doamna Georgeta Toma – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Gheorghe Văcaru – şef serviciu, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit – 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional pentru 
Pescuit si Afaceri Maritime; 

- doamna Ileana Popescu – şef serviciu juridic, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- doamna Maria Petrescu – director economic, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Dumitru Simionescu – preşedinte secţie, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- doamna Mariana Munteanu -  preşedinte, Patronatul peştelui 
din România; 

- domnul Vlad Gheorghe – preşedinte, Cooperativa Agricolă 
Eco-Legum Vidra; 

- doamna Simona Constantinescu – director dezvoltare, 
Cooperativa „Legume de Vidra”; 

- domnul Florian Bercu – director executiv, Federaţia 
PROAGRO; 

- domnul Mihail Stănculescu – director executiv, Cooperativa 
Argeşul Invest. 

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

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 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjijZvmlMDNAhXMuhoKHV1MC7cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ampeste.ro%2F&usg=AFQjCNHlvkYFRPDWDJihavErSQwudqebqQ&bvm=bv.125221236,d.d2s
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjijZvmlMDNAhXMuhoKHV1MC7cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ampeste.ro%2F&usg=AFQjCNHlvkYFRPDWDJihavErSQwudqebqQ&bvm=bv.125221236,d.d2s
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promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(PLx 398/2013). 

Domnul deputat Alexandru Stănescu, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat principalele modificări propuse, 
analizate şi aprobate în subcomisia constituită în acest scop. 
Modificările sunt prezentate în proiectul de preraport, supus 
dezbaterii.  

S-a trecut la dezbaterile pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de preraport a fost 
votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Plx 
228/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat propunerea 
legislativă şi a reamintit condiţiile în care aceasta a fost elaborată. 

Doamna Mariana Munteanu, preşedinte Patronatul peştelui din 
România – a afirmat că apariţia acestei propuneri vine să îndrepte 
unele lucruri din domeniul industriei peştelui. 

Sunt 26 de operatori economici, de bună credinţă, care au 
accesat fonduri europene şi care, din cauza interpretărilor eronate, sunt 
obligaţi să restituie banii, în ciuda pierderilor produse de păsările 
ihtiofage. Beneficiarii proiectului, care au fost de bună credinţă, iar 
cuantumul compensaţiilor a fost stabilit de către funcţionarii AMPOP. 

Domnul Gheorghe Văcaru, şef serviciu în MADR – a afirmat că 
aceste probleme au apărut din cauza unor divergente de opinii. S-a 
considerat că formula de calcul a fost aplicată greşit.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că este de acord cu 
propunerea legislativă. Este o greşeală gravă să vii după 5 ani şi să-i 
pui să plătească. „Dacă toate erorile de la Ministerul Agriculturii sunt 
reparabile prin propunerea legislativă, atunci să preluăm noi şi 
administrarea problemelor.” A afirmat că, la MADR, se păstrează 
oamenii care au comis greşeli în derularea programelor, fără ca 
împotriva lor să se fi luat măsurile care se impuneau. A cerut ca banii 
să fie recuperaţi de la cei vinovaţi.  

Domnul deputat Ion Melinte – a subliniat că nu este corect ca, 
după 2-3 ani să vii să le distrugi activitatea. Nu este de acord ca 
fermierii, care nu au nicio vină, să suporte neajunsurile produse de cei 
care nu au interpretat şi aplicat corect programele.  
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Au urmat dezbateri pe articole. Articolele au fost votate în 
unanimitate, cu excepţia art. 3, la care s-au înregistrat 34 de voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă.  

În ansamblu, Propunerea legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Plx 228/2016) a 
fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru şi 1 
abţinere.  

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la prezentarea strategiei de 
dezvoltare a sectorului forestier proprietate publică a statului în 
perioada 2016-2020. 

Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în MMAP – a precizat că 
este în lucru o strategie care vizează sectorul forestier, care în 3-4 
săptămâni ar putea fi finalizată.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că, în urma 
concursului organizat pentru conducerea RNP – Romsilva, lucrarea pe 
care domnul director general Ciprian Pahonţu a prezentat-o, poate fi 
considerată ca bază a strategiei în domeniul forestier.  

Domnul Ciprian Pahonţu, director general al RNP-Romsilva – a 
prezentat direcţiile principale de acţiune pe care le va urma în 
activitatea viitoare şi a prezentat în detaliu ceea ce îşi propune 
împreună cu colectivul pe care îl conduce. A subliniat că sunt 
probleme care trebuie rezolvate rapid, şi ele se referă la lipsa unei 
politici de modernizare a RNP, probleme legate de reducerea forţei de 
muncă, tăieri ilegale de fond forestier, lipsa cadastrului forestier, 
managementul în ariile naturale protejate, îmbunătăţirea 
competitivităţii, îmbunătăţirea protecţiei mediului înconjurător, acţiuni 
de comasare a terenurilor proprietate publică a statului, majorarea 
suprafeţelor acoperite de păduri, perdelele forestiere de protecţie.  

În continuare, domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Liviu Laza 
Matiuţă, Petre Daea, Ioan Cristian Chirteş, Kelemen Atilla Bela 
Ladislau au prezentat opinii în legătură cu activitatea desfăşurată de 
RNP şi au formulat propuneri pentru îmbunătăţirea organizării şi 
pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente în domeniul forestier.  

În continuare s-a trecut la prezentarea situaţiei privind 
reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a subliniat că la nivelul 
MADR se urmăreşte asigurarea unui domeniu al cercetării agricole 
performante. Au existat dezbateri pe această temă până acum, şi se 
doreşte ca modificările care vor fi operate să fie în sprijinul 
specialiştilor implicaţi şi al producătorilor.  
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Domnul Valeriu Tabără, vicepreşedinte al ASAS – a vorbit 
despre procesul de restructurare a cercetării şi a subliniat că marile 
probleme sunt legate de finanţare şi de păstrarea suprafeţelor destinate 
cercetării. 

Domnul Mihai Dima,  secretar de stat în MENCS – a subliniat 
preocupările MENCS pentru reorganizarea cercetării agricole şi a 
precizat că se urmăreşte crearea unui Institut Naţional, evaluat de 
ASAS, care poate accesa fonduri de cercetare din sursele cunoscute.  

Au urmat dezbateri în legătură cu reorganizarea cercetării 
agricole.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 iunie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  (raport; PLx 
142/2016). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi,  din total de 35 membri ai 
Comisiei: Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Tabugan Ion, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Constantin 
Daniel, 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, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, 
Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu 
Cătălin Florin. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Nini Săpunaru, 
Ioan Bălan, Ion Melinte, George Scarlat, doamna deputat Liliana 
Ciobanu, aflaţi în delegaţie externă.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Iordache – director general adjunct, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Georgeta Toma – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Florentin Bercu – director executiv, Federaţia 

PROAGRO; 
- domnul Ionuţ Lungoci – director executiv, Cooperativa 

Dobrogea Sud. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei. 

Au continuat dezbaterile pe articole la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 iunie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  (raport; PLx 
142/2016). 

Au fost prezenţi 29 de deputaţi,  din total de 35 membri ai 
Comisiei: Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Tabugan Ion, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Constantin 
Daniel, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, 
Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Au absentat, 
motivat, domnii deputaţi Nini Săpunaru, Ioan Bălan, Ion Melinte, 
George Scarlat, doamna deputat Liliana Ciobanu, aflaţi în delegaţie 
externă. Domnul deputat Marian Viorel Dragomir a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei. 

Au continuat dezbaterile pe articole la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
aplicare a acesteia a fost votat în unanimitate. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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