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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 5 martie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 şi 5 martie 2015, 
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 cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (raport; Pl.x 378/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.17 
alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 585/2014). 
 4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind  scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului 
şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva,  Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare 
infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ  207C peste 
Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 455/2011/2012). 
 5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea canalului 
şi barajului de pe pârâul Buşumei din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului 
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Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (raport comun cu Comisia pentru  
mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 597/2013). 
 6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PL.x 317/2014). 
 7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (aviz; Pl.x 62/2015). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
58/2015). 

9. Întâlnire cu Federaţia AGROSTAR pentru dezbateri generale asupra 
Legii nr.86/2014 privind administrarea şi exploatarea pajiştilor. 

10. Analiza raportului preliminar la Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole de către grupul de lucru stabilit de 
Comisie. 

Lucrările şedinţei din data de 3 martie 2015 au avut următoarea ordine 
de zi aprobată: 

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 cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind  scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului 
şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva,  Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare 
infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ  207C peste 
Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 455/2011/2012). 
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3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea canalului 
şi barajului de pe pârâul Buşumei din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (raport comun cu Comisia pentru  
mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 597/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic; PL.x 317/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul 
ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei 
sălbatice (aviz; Pl.x 62/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice (aviz; PL.x 
58/2015). 

Au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, 
Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Nini Săpunaru a 
absentat, motivat, fiind în delegaţie externă. 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 Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

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

Schimbărilor Climatice; 
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- domnul Csutak Laszlo – preşedinte interimar, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Bogdan Dumitrache – secretar general, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Florin Ionuţ Barbu – director, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare (ANIF); 

- domnul Adi Croitoru – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice; 

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

- domnul Codruţ Ion Bîlea – consilier, Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva; 

- domnul Ştefan Nicolae – preşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Marcel Andrei – preşedinte, Sindicatul Naţional al 

Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România (SNCOCR); 
- domnul Stelian Căpăţînă – vicepreşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- domnul Ştefan Muscă – vicepreşedinte, Federaţia AGROSTAR; 
- doamna Rodica Pipera – vicepreşedinte, Asociaţia Generală a 

Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR). 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 

vicepreşedinte al 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 promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie (PL.x 398/2013). 

S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (Pl.x 62/2015). 

Doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în MMSC, a prezentat 
propunerea legislativă şi a menţionat că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 
S-a propus un aviz negativ. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL.x 58/2015). 

Doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în MMSC, a prezentat proiectul 
de lege.  

S-a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind  scoaterea 
din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva,  Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare 
infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ  207C peste 
Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ” (PL.x 455/2011/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a precizat că este vorba despre un proiect mai vechi şi se cerea ca o suprafaţă 
de 15 ha de teren să treacă temporar din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „„Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare 
albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ  207C peste Siret km 6+075, comuna 
Ion Creangă, judeţul Neamţ”. Domnia sa a afirmat că de 5 ani, Consiliul 
judeţean neamţ prevede sumele necesare în buget pentru realizarea acestui 
obiectiv, care nu poate fi realizat fără punerea la dispoziţie a terenului 
respectiv.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a întrebat pentru ce termen se doreşte 
scoaterea din fondul forestier şi a arătat că scoaterea temporară este corectă.  

S-a propus aprobarea proiectului de lege şi întocmirea unui preraport 
care să fie înaintat către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea 

canalului şi barajului de pe pârâul Buşumei din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (Pl.x 597/2013). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor şi iniţiator, al propunerii 
legislative a prezentat proiectul de lege şi a cerut respingerea.  

Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
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Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (PL.x 317/2014). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a făcut precizări legate de reglementările propuse.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui preraport favorabil. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

În continuarea dezbaterilor, domnul deputat Marian Avram a atras 
atenţia că este în pregătire un proiect de ordonanţă în care vor exista prevederi 
ce limitează plata subvenţiilor la 5.000 de euro şi care creează anumite 
restricţii pentru proprietarii de terenuri situate în ariile protejate.  

A subliniat că iniţiatorii acestui act ar trebui să prevadă, atunci când pun 
restricţii, şi unele compensaţii. 

În continuarea dezbaterilor, domnul Csutak Laszlo, preşedintele 
interimar al ANSVSA, a prezentat o situaţie legată de evoluţia şi consecinţele 
bolii limbii albastre în România şi măsurile care ar trebui luate pentru 
limitarea efectelor şi pentru eradicarea bolii în perioada următoare. 

Domnia sa a prezentat acţiunile pe care ANSVSA le-a desfăşurat până 
acum şi a anunţat că pentru 2015 au fost elaborate două strategii, pe care le 
vor aplica în funcţie de evoluţiile pe care le vor înregistra în privinţa bolii. 
Este vorba de o campanie de vaccinare, precum  şi de o regionalizare a 
teritoriului, în funcţie de semnalarea focarelor. În acest sens a cerut să se 
asigure un sprijin financiar fără de care acţiunile sanitar veterinare nu se pot 
desfăşura.  

Conducerea ANSVSA solicită o hotărâre de Guvern în care să se 
prevadă fondurile necesare acţiunilor de combatere şi eradicare a bolii limbii 
albastre, pentru o perioadă de mai mulţi ani. 

În legătură cu aspectele ridicate de reprezentanţii ANSVSA au luat 
cuvântul domnii deputaţi Ioan Munteanu, Tinel Gheorghe, George Scarlat, 
Vasile Iliuţă, Marian Avram, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Petre Daea care 
au cerut precizări, au formulat întrebări şi şi-au exprimat sprijinul pentru 
asigurarea condiţiilor necesare derulării măsurilor de combaterea a 
epizootiilor. 

  În continuare s-a trecut la dezbateri generale asupra Legii nr. 86/2014 
privind administrarea şi exploatarea pajiştilor, la care au participat 
reprezentanţi ai conducerii Federaţiei AGROSTAR. 

Domnul Ştefan Nicolae, preşedinte AGROSTAR, a prezentat poziţia 
federaţiei sindicale pe care o reprezintă. Domnia sa a subliniat că în legătură 
cu aplicarea în practică a Legii nr. 86/2014 au apărut unele probleme şi, 
pornind de la constatările din teren, a cerut ca actul normativ menţionat să fie 
în atenţia membrilor comisiei care pot aduce îmbunătăţirile necesare. A cerut 
ca relaţiile între asociaţiile de crescători de animale şi primari să fie clarificate 
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pentru că sunt cazuri în care au apărut greutăţi din cauza interpretării unor 
articole şi să fie creat un cadru legislativ clar şi coerent pentru stabilirea 
procedurilor de recunoaştere a reprezentanţilor asociaţiilor de crescători, 
pentru că acum este un anumit haos la nivelul reprezentativităţii. A cerut ca 
taxele percepute pentru terenurile pentru păşunat să fie micşorate, să fie 
reduse chiriile percepute pentru sediile închiriate de către asociaţiile de 
crescători, precum şi îmbunătăţirea modalităţilor de lucru între asociaţii şi 
MADR. A semnalat că sectorul de creştere a bovinelor este în declin, cu toate 
că absorbţia fondurilor europene ar fi trebuit să se materializeze într-o creştere 
şi îmbunătăţire a acestui sector.  

Domnul Ştefan Muscă, vicepreşedinte AGROSTAR, a atras atenţia 
asupra consecinţelor pe care le va avea dispariţia cotelor de lapte care va crea 
un dezechilibru în raporturile cu producătorii străini care vor practica un preţ 
de dumping pe piaţa românească.  

A cerut ca terenurile ADS să fie şi la dispoziţia crescătorilor români care 
sunt, acum, dezavantajaţi la licitaţiile organizate şi să se găsească modalităţi 
de asigurare a terenurilor pentru fermele zootehnice.  

De asemenea, a cerut asigurarea condiţiilor pentru accesul tinerilor la 
desfăşurarea activităţilor legate de creşterea animalelor şi constituirea de 
ferme în mediul rural. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, George Scarlat, Ioan Dîrzu, Tinel Gheorghe, Petre Daea, Costel 
Şoptică, Nechita Stelian Dolha.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat că relaţiile 
între primari şi crescătorii de animale, în cele mai multe cazuri sunt bune, nu 
primarii sunt de vină. În acest sens a menţionat creşterile evidente din sectorul 
ovin, unde situaţia este mai bună decât era înainte de 1989. trebuie găsite 
pârghiile pentru protejarea fermierului român şi să se facă ordine în domeniul 
asocierii.  

Domnul deputat George Scarlat – a cerut ca multe dintre soluţii să vină 
şi de la fermieri, pentru că ei sunt cei care constată primii disfuncţionalităţile.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut să se creeze asociaţii locale, 
pe comune, care să cunoască şi să stăpânească, problemele fermierilor. 
Trebuie găsite modalităţile de verificare a modului în care se acordă 
subvenţiile pe animal. A afirmat că nu „am avut „iluminarea” pentru a gândi o 
lege pentru crescătorii locali”.  

Domnul Petre Daea – a subliniat că reprezentativitatea este obligatorie. 
Legile trebuie bine fundamentate. Propunerile trebuie sugerate de cei care se 
izbesc în activitatea practică de fel şi fel de probleme.  

Domnul deputat Costel Şoptică – a exemplificat cu situaţia din judeţul 
Botoşani în care ponderea creşterii animalelor este importantă, ceea ce arată 
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că acolo unde există climatul necesar şi problemele pot fi înlăturate. Este 
nevoie de reprezentativitate în privinţa asociaţiilor de crescători şi la nivel 
regional. Trebuie găsite soluţii de salvare a sectorului de creştere a animalelor, 
iar MADR să vină cu soluţii.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 martie 2015, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (raport; Pl.x 378/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.17 
alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 585/2014). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, 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, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

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

Pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
46/2008 - Codul Silvic (Pl.x 378/2014) şi Proiectul de Lege pentru 
completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL.x 
585/2014), membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să se încheie raport de 
respingere. Propunerile au fost aprobate în unanimitate.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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