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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 17 şi 19 martie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17 şi 19 martie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei 
nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
ştiinţifice (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; 
PL.x 97/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 61/2015). 
 4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 
 5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice (aviz; PL.x 191/2015). 
 6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (aviz; 
PL.x 206/2015). 

7. Dezbateri în subcomisie asupra Legii zootehniei - Pl.x 581/2014. 
8. Dezbateri în subcomisie 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.x 51/2015. 
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9. Dezbateri în subcomisie asupra Proiectului de Lege privind accesul la 
resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii - PLx 52/2015.  

Lucrările şedinţei din data de 17 martie 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea anexei 
nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
ştiinţifice (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; 
PL.x 97/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 61/2015). 
 3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 
 4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice (aviz; PL.x 191/2015). 
 5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (aviz; 
PL.x 206/2015). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Zisu Stanciu. Domnul 
deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Bogdan Tohăneanu – secretar de stat, Ministerul Afacerilor 

Interne; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Cornel Coca Constantinescu – prim-vicepreşedinte, Autoritatea 

de Supraveghere Financiară;  
- domnul Marius Vorniceanu – vicepreşedinte, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Lelior Iacob – director general, Agenţia Naţională pentru 
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”; 

- doamna Cristina Darie – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 

- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

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

- doamna Cristina Zgonea – şef serviciu, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară; 

- domnul Viorel Gît – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 

- domnul Alex Jurconi – preşedinte, Federaţia PROAGRO; 
- domnul Ioan Câmpian – preşedinte, Federaţia Crescătorilor de Ovine şi 

Caprine -  PROOVIS; 
- domnul Iancu Polifronie – preşedinte, Federaţia Crescătorilor de ovine 

şi Caprine; 
- domnul Dumitru Andreşoi – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Ovine şi Caprine - PROOVIS; 
- doamna Rodica Pipera – vicepreşedinte, Asociaţia Generală a 

Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR); 
- domnul Marcel Andrei – preşedinte, Sindicatul Naţional al 

Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România (SNCOCR); 
- domnul Ştefan Muscă – vicepreşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Horaţiu Viorel Raicu – secretar general, Federaţia 

AGROSTAR; 
- doamna Daniela Dimcică – director general, Federaţia PROAGRO. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele 

comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 61/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a precizat că propunerile 
formulate în acest proiect de act normativ se regăsesc deja în alte legi şi 
admiterea propunerilor ar duce la o supra reglementare. A propus respingerea 
proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 53/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. A cerut să se specifice în cuprinsul propunerii legislative cine vor fi cei 
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care întocmesc studiile prevăzute în proiectul de lege. Poate apărea 
posibilitatea ca studiile să fie efectuate de anumite ONG-uri care să nu 
corespundă cerinţelor.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a apreciat 
ca fiind binevenită propunerea. Ministerul Agriculturii are în vedere că în 
viitor să fie dotate noi laboratoare pentru analize şi pentru verificarea 
condiţiilor necesare pentru protejarea surselor de apă freatică.  

Domnul Kelemen Atilla Bela Ladislau – a formulat o întrebare legată de 
sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru înfiinţarea 
laboratoarelor de analize, precum şi pentru plata studiilor care trebuie 
efectuate.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a subliniat că în momentul acesta sunt 
multe produse care se vând fără a se şti care este încărcarea cu nitriţi, sau care 
depăşesc şi de până la 10 ori limita maximă admisă, fapt ce reprezintă un 
pericol pentru sănătate.  

Nu este posibil ca această situaţie să mai continue. 
Domnul deputat Ion Bălan – a arătat că propunerea a plecat de la ceea ce 

se întâmplă în practică şi a subliniat că o cartare agrochimică implică ceva 
costuri. A sugerat ca studiile să fie plătite de comunităţile locale şi a cerut ca  
pentru fiecare parcelă să se ştie care este nivelul de azot, fosfor sau alte 
componente ale substanţelor utilizate în tehnologiile agricole.  

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că este o mare greşeală ca 
administrarea îngrăşămintelor să fie lăsate la întâmplare.  

Rezolvarea problemelor trebuie văzută atât în soluţionarea legii solului 
care trebuie să cuprindă măsuri sinergice. 

Ar trebui văzut în integralitate şi legea de bază de la care s-a pornit şi 
clarificate şi alte măsuri. A propus amânarea cu o săptămână a analizei. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
În continuarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
(PL.x 191/2015) şi acordarea unui aviz negativ Propunerii legislative pentru 
modificarea anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor (PL.x 206/2015). 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 martie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 99/2015). 
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Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. Au 
absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Zisu Stanciu. Domnul 
deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(PL.x 99/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri.  
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a precizat 

că Ministerul Agriculturii susţine proiectul de lege.  
Domnul deputat George Scarlat – a cerut lămuriri legate de modalitatea 

de aprobare a formularelor şi a atras atenţia că sunt aproximativ 800.000 de 
cereri cărora primarii, în teritoriu, trebuie să le găsească rezolvarea.   

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a atras atenţia asupra 
viabilităţii sistemului în format electronic, care trebuie să asigure garanţia 
păstrării datelor  cu care se operează. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a precizat că la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice va fi creată o direcţie nouă, care va 
asigura prelucrarea în sistem electronic a tuturor datelor şi situaţiilor.  

Domnul deputat Costel Şoptică – a afirmat că, personal, este în favoarea 
informatizării, la modul general. A fost în fiecare unitate administrativ – 
teritorială şi a explicat cum vor arăta modificările.  

A arătat că  grija specialiştilor în sisteme informatice este să găsească 
soluţiile necesare pentru buna funcţionarea a acestora.  

S-a propus amânarea pentru o săptămână a analizei. Propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate.  

În conformitate cu programul stabilit, în ziua de 17 martie 2015, în 
colectivele de lucru stabilite s-au analizat proiectele de lege menţionate în 
ordinea de zi.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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