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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31 
martie şi 2 aprilie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea si 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.x 
51/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x191/2014). 

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 analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 202/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 289/2005 privind perdelele 
forestiere de protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 176/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PLx 180/2015).  
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7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
completarea art. 39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2015). 
  8. Dezbateri în subcomisie asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii 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 (PLx 
398/2013).  

Lucrările şedinţei din data de 31 martie 2015 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; PL.x191/2014). 

2. 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). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 202/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate  (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PLx 180/2015).  

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
completarea art. 39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 211/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Dan Popescu - secretar de stat, Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor; 

- domnul Cosmin Cristian – secretar de stat, Ministerul 
Tineretului şi Sportului; 

- domnul Mihai Toti – şef departament, Institutul de Cercetări 
pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti; 

- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

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

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

- doamna Elena Diana Zidaru – consilier, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

- domnul Emil Florian Dumitru – director, Organizaţia 
Naţionala Interprofesională Vitivinicolă - ONIV;  

- domnul Ovidiu Gheorghe – director, Patronatul Naţional al 
Viei şi Vinului - PNVV; 

- domnul Dorin Duşa – director general,  Oficiul Naţional al 
Viei şi Produselor Vitivinicole – ONVPV; 

- domnul Costinel Radu – business development manager, 
Serban & Musneci Associates. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului Legii - Legea 
viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
(PL.x191/2014). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a precizat că forma care se supune dezbaterii în comisie 
este rezultatul activităţii din subcomisia care a pregătit împreună cu 
reprezentanţii asociaţiilor reprezentative din domeniul vitivinicol şi 
cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
actuala formă a proiectului de lege.  

 Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, 
a cerut să fie analizate şi problemele legate de micii producători din 
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sectorul viticulturii, care reprezintă o componentă importantă a 
sectorului.  

Domnii deputaţi Ioan Dîrzu, Toader Dima şi Ion Bălan, care 
au făcut parte din subcomisia care a pregătit proiectul de lege au 
apreciat activitatea de pregătire a dezbaterilor şi forma la care s-a 
ajuns şi au afirmat că, promovând viitoarele prevederi, se pot 
rezolva problemele esenţiale ale sectorului viticol, inclusiv cele 
legate de promovare.  

Domnul Ovidiu Gheorghe, director  PNVV - a mulţumit 
pentru oportunitatea de a lucra alături de comisie la elaborarea 
proiectului de lege şi a afirmat că, din păcate, s-au pierdut aproape 5 
ani, perioadă în care au apărut două Regulamente ale Comisiei 
Europene care reglementează sectorul vitivinicol. 

Domnul Emil Florian Dumitru, director ONIV - a arătat că 
sectorul viticulturii s-a consolidat, se adaptează cerinţelor pieţelor 
externe şi a reuşit o absorbţie a fondurilor europene care au 
contribuit la dezvoltarea viticulturii româneşti.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut ca în 
dezbaterile din şedinţă să fie îndreptate toate aspectele care sunt 
„perfectibile”, pentru ca forma finală a legii să reziste cerinţelor 
perioadei.  

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în 
unanimitate. S-a întocmit un preraport cu amendamente.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului ( Pl.x 53/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport de 
respingere. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 
analizei asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL.x 202/2015), Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate (PLx 180/2015) şi Proiectului de Lege privind 
completarea art. 39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (PL.x 211/2015). 
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În cadrul dezbaterilor din şedinţă s-au purtat discuţii în 
legătură cu situaţia existentă în sectorul creşterii bovinelor după 
apariţia modificărilor la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Din partea Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România au 
participat: 

- domnul Claudiu Frânc – preşedinte; 
- domnul Radu Ioan Moldovan – vicepreşedinte; 
- domnul Dorel Secară – vicepreşedinte; 
- domnul Cezar Sava – vicepreşedinte; 
- domnul Ioan Pop – vicepreşedinte. 
Domnul Claudiu Frânc, preşedinte al FCBR – a prezentat o 

informare legată de implicaţiile acestor modificări survenite în 
codul fiscal şi a subliniat că în forma finală în care va fi aprobat 
codul fiscal să se regăsească şi propunerile pe care reprezentanţii 
FCBR le-au înaintat către Ministerul Finanţelor Publice. 

Crescătorii cer ca impozitul pe arenda pe care o plătesc 
fermierii să fie plătit ca şi până acum şi să nu se introducă stopajul 
la sursă, pentru că fermierii nu sunt agenţi fiscali. Au cerut 
eliminarea impozitului pe construcţiile speciale din sectorul 
zootehnic şi au arătat că unele investiţii cum sunt grajduri, 
platforme, bateriile de siloz, fânare, stâlpi de electricitate, lagune 
pentru dejecţii sunt realizate în mare parte pentru protecţia mediului 
şi pentru siguranţa sănătăţii.  

Au solicitat ca impozitul neîncasat pentru amenajările din 
zootehnie să rămână în mare parte la autorităţile publice locale, 
care, astfel, să-şi asigure fondurile necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii locale. Au arătat că impozitul plătit de fermierii din 
sectorul zootehnic să fie redus la 10% din cel actual, pentru că acum 
aceştia plătesc un impozit pe metru pătrat de grajd, similar cu cel 
perceput pentru 1 metru pătrat de vilă. Au mai solicitat eliminarea 
TVA pentru arenda plătită, reducerea impozitului pe tractoare şi 
maşini agricole la 10% din cel practicat în prezentat, eliminarea 
taxelor de drum şi a asigurărilor pentru utilajele agricole şi păstrarea 
reducerii accizelor la carburanţi chiar dacă societăţile agricole sunt 
în insolvenţă.  

De asemenea, au cerut revizuirea modului în care se percepe 
TVA pentru activitatea economică derulată prin cooperativele 
agricole, regândirea modului în care se acordă subvenţiile pentru 
exploatarea pajiştilor.  
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Domnul Dorel Secară, vicepreşedinte FCBR – a cerut 
regândirea modului în care este tratată problema asigurării 
substanţelor proteice necesare creşterii animalelor şi a solicitat 
clarificarea aspectelor legate de soia modificată genetic a cărei 
cultură este interzisă în România. A afirmat că fermierii pe care-i 
reprezintă sunt deschişi în a găsi pârghiile necesare pentru a produce 
ieftin şi pentru a produce în ţară soia care acum se importă cu 
eforturi financiare considerabile.  

Domnul deputat George Scarlat – a arătat că toate problemele 
ridicate de fermieri sunt cunoscute de membrii comisiei, care sunt 
alături de fermieri pentru a clarifica problemele şi a găsi rezolvare 
acelor aspecte care ar putea contribui la creşterea producţiei şi 
competitivităţii activităţii fermierilor români. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a amintit eforturile pe care 
membrii comisiei le-au făcut pentru sprijinirea sectorului zootehnic 
şi i-a asigurat pe reprezentanţii fermierilor că toate aspectele 
semnalate vor fi avute în vedere în activitatea legislativă, pentru că 
fermierii români au nevoie şi de protecţie în competiţia cu 
concurenţa.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a arătat că 
sectorul zootehnic are un mare potenţial şi acesta trebuie valorificat. 
Toate problemele trebuie analizate şi trebuie găsite soluţiile cele mai 
potrivite de sprijinire a fermierilor.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a arătat că atunci când se vor 
analiza modificările la codul fiscal în Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci, ar trebui ca un grup de deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură să meargă şi să susţină punctul de vedere al comisiei. 
Important este să se ia atitudine şi să se susţină poziţia fermierilor. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut să se demareze 
pregătirea condiţiilor pentru reglementarea culturilor de soia.  

Împreună cu Ministerul Agriculturii să se pregătească actul 
normativ necesar.  

Domnul deputat Ioan Dîrzu – a arătat că adevărata competiţie 
în acest domeniu trebuie să fie între fermierii români şi cei din afară. 
Competiţia între procesatorii de lapte se regăseşte pe rafturile 
magazinelor. A afirmat că  politicile publice în domeniul agriculturii 
trebuie făcute de ministerul de resort şi nu de către procesatori.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 aprilie 2015, 
având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1.Dezbaterea si 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.x 
51/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 289/2005 privind perdelele 
forestiere de protecţie (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PL.x 176/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Vasile Mocanu a absentat, motivat, fiind în 
concediu medical. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent 
nemotivat.  

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.63/2014 pentru 
modificarea şi  completarea unor acte normative din domeniul 
agriculturii (PL.x 51/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 289/2005 privind perdelele 
forestiere de protecţie (PL.x 176/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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