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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 05.07.2017 
Nr. 4c-4/361 
  
  

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27,28 și 29 iunie  2017 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

26, 27,28  și 29 iunie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală (raport, PLx.  129/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (raport, 
PLx.  542/2011). 

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006  
(raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.  
172/2017). 

4. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).  
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 5. Audierea domnului Petre Daea în comisiile reunite de 
agricultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidat propus de 
primul-ministru desemnat, domnul Mihai Tudose, la funcţia de 
membru al Guvernului, respectiv ministru al agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 26 iunie 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală (raport, PLx.  129/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (raport, 
PLx.  542/2011). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, 
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel Adrian-Claudiu, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 
Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi Csaba-István 
Sebestyén au fost absenţi. 

 A participat ca invitat: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală:  PLx.  129/2016. 



3 
 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunându-se înlocuirea unor termeni, introducerea 
unor prevederi de clarificare cu privire la persoanele care pot deveni 
membri ai camerelor agricole, stabilirii unui nou termen pentru 
constituirea comitetelor judeţene de iniţiativă, redefinirii atribuţiilor 
camerelor agricole, finanţării primelor alegeri pentru camerele 
judeţene şi Camera Naţională de la bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, domnul Anton Păştinaru a 
specificat următoarele aspecte referitoare la proiectul de lege: 

- nu răspunde cerinţelor de descentralizare prin înfiinţarea 
unor structuri noi cu fonduri de la bugetul de stat; 

- acordarea cu titlu gratuit a imobilelor şi spaţiilor către 
camerele agricole nu este corelată cu prevederile constituţionale; 

- atribuţiile camerelor agricole introduse la art. 18 şi 19 
creează confuzii, antinomii, paralelisme legislative şi chiar abuzuri 
asupra fermierilor; 

- nu este rezolvată problema numărul unu a legii-bugetarea 
acţiunilor prevăzute în proiectul de lege. 

Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a apreciat iniţiativa ca 
fiind una necesară, Camerele Agricole funcţionând în toată Europa. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe în calitate de coiniţiator al 
Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală nr. 283/2010 a  criticat tergiversarea punerii în aplicare a 
legii, propunând reorganizarea unor structuri aflate în 
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pe modelul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi   
Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã. 

Domnul deputat Corneliu Olar a propus depunerea unei 
iniţiative îmbunăţăţite, cu acelaşi obiect de reglementare, care să 
corespundă cerinţelor actuale. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat 4 voturi împotrivă) respingerea proiectului de lege. 
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S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice: PLx.  
542/2011.  

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect 
de reglementare crearea cadrului legal necesar acordării ajutoarelor 
financiare nerambursabile producătorilor agricoli care realizează 
culturi de plante energetice pe o suprafaţă agricolă mai mare de 2 
hectare, în scopul stabilizării liniilor de produse alimentare prin 
trecerea la cultura plantelor nealimentare, al asigurării posibilităţii 
alternative pentru alegerea culturilor care se adaptează la condiţiile 
specifice locului de producţie.  De asemenea, a specificat că raportul 
a fost retrimis Comisiei de două ori din plenul Camerei Deputaţilor. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe l-a întrebat pe domnul 
secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş dacă Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a făcut demersurile necesare la 
Comisia Europeană în privinţa acordării ajutorului de stat pentru 
punerea în aplicare a proiectului de lege mai sus menţionat. 
 Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş a motivat 
punctul de vedere negativ al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, comunicând următoarele: 
 - culturile de plante energetice lemnoase, cuprinse în Anexa 
nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
249/2016 privind aprobarea formularului tip al cererii unice de plată 
pentru anul 2016, beneficiază de aceleaşi scheme de plăţi ca şi 
celelalte culturi agricole, respectiv: schema de plată unică pe 
suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema 
simplificată pentru micii fermieri, toate finanţate din fonduri 
europene, precum şi de ajutoarele naţionale tranzitorii, din bugetul 
naţional, în condiţiile respectării legislaţiei naţionale în vigoare; 
 - s-ar crea premisele pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu 
acest tip de plante, în detrimentul celor utilizate în scop alimentar, 
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ceea ce ar contribui la diminuarea ofertei de produse agroalimentare 
şi creşterea importurilor; 
 - în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu 
au fost  prevăzute fonduri pentru stimularea financiară suplimentară 
a culturilor de plante energetice lemnoase şi nici Strategia Fiscal 
Bugetară 2016-2018 nu include o astfel de măsură. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 iunie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006  
(raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx.  
172/2017). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, 
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel Adrian-Claudiu, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 
Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi Csaba-István 
Sebestyén au fost absenţi. 
 Au participat ca invitaţi: 

 - domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 - domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor; 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 

Comisia că  proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect 
de reglementare completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 105 privind frontiera de stat a României, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea art. 26 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii 
introducerii virusului pestei porcine africane în ţara noastră şi, 
totodată, pentru combaterea riscurilor la adresa securităţii şi 
siguranţei alimentelor.  

Raportul comun întocmit de Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic a fost retrimis din plenul Camerei 
Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 2017 în vedere depunerii unui 
raport comun înlocuitor.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât în unanimitate de voturi, 
adoptarea unui raport preliminar înlocuitor cu amendamente admise. 

 
Lucrările au continuat în ziua de 28 iunie 2017, având 

următoarea ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 

zootehniei”(raport; Plx. 581/2014).  

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, 
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel Adrian-Claudiu, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 
Domnii deputaţi Cristian Ghinea, Vasile Gudu şi Csaba-István 
Sebestyén au fost absenţi. 
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 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 iunie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Audierea domnului Petre Daea, în comisiile reunite de 
agricultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, candidat propus de 
primul-ministru desemnat, domnul Mihai Tudose la funcţia de 
membru al Guvernului, respectiv ministru al agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion 
Tabugan, Ioan Terea.  Domnii deputaţi Cristian Ghinea şi Csaba-
István Sebestyén au fost absenţi. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
 În urma audierii domnului Petre Daea, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală a Senatului, au avizat favorabil (19 voturi pentru, 
5 voturi împotrivă şi 3 abţineri) candidatura domnului Petre Daea la 
funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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