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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 13.09.2019 
Nr. 4c-5/404 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 26, 27, 28 și 29  august  2019 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27, 28 și 
29 august 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 291 
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004  (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 56/2018). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

4. - Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală; 
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     - Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Bihor; 

 - Analiza situației Zonei montane și a programului de susținere a 
crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna; 

 - Situația privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și forestiere; 

 - Analiza situației din apicultură. 
5.Deplasarea membrilor Comisiei în județul Bihor la următoarele 

obiective: 

 Vizită la  Liceului Tehnologic Salonta 

 Vizită  la Ferma Euro Buffalo Salonta 

 Vizită la Stația de Pompare Ant 

 Vizită la Societatea Comercială Andromi – producător de 
mezeluri și preparate din carne 

 Vizită la Presco Verde  Societatea cu Răspundere Limitată 
Apateu – fabrică de procesare legume proaspete și congelate 

6.Ședința Comisiei la Sala Mare a Prefecturii Bihor 
7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru  

 modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

8.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru  
 modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond 
forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de 
protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul al unor unități administrativ 
-teritoriale (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 
  

Lucrările şedinţei din ziua de 26 august 2019 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 
291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport comun cu: 
Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 56/2018). 
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2.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

3.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:  
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Iarco Furic, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  

Domnii deputați: Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe, Georgian Pop 
și Valeriu Andrei Steriu au fost absenți. 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 27 august 2019, având următoarea 
ordine de zi: 

1.Deplasarea membrilor Comisiei în județul Bihor la următoarele 
obiective: 

• Vizită la  Liceului Tehnologic Salonta 
• Vizită  la Ferma Euro Buffalo Salonta 
• Vizită la Stația de Pompare Ant 
• Vizită la Societatea Comercială Andromi – producător de 

mezeluri și preparate din carne 
• Vizită la Presco Verde  Societatea cu Răspundere Limitată 

Apateu – fabrică de procesare legume proaspete și congelate 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 

Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco 
Furic, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu 
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Niţă, Corneliu Olar, Georgian Pop,   Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Tinel Gheorghe și Valeriu Andrei Steriu au fost 
absenți. 

Primul obiect vizitat a fost Liceului Tehnologic Salonta. 
 Gazda întâlnirii, domnul director Adrian Satmari, a făcut un  scurt 
istoric al școlii care funcționează din perioada interbelică ca şcoală 
profesională de agicultură, înfiinţată în anul 1901. La solicitarea autorităţilor 
locale, aceasta răspundea intereselor fermierilor din zonă în pregătirea 
profesională a tinerilor, având continuitate  până în anul 1918. După 1920 
este menţionată în documente ca şi Şcoala Agronomică de Stat, sub forma 
unui curs primar superior. Școala agricolă din Salonta, devenită după 1990 
Grup Şcolar Agricol şi-a păstrat caracterul formărilor profesionale pe 
specificul domeniului agricol sau a zonelor de interferenţă având însă un 
obiectv permanent: modernizarea bazei didactice şi adaptarea procesului de 
învăţare –instruire la noile cerinţe ale didacticii moderne. 
 Liceul are o  fermă didactică complexă care are în proprietate 48 de 
hectare de pământ. 
 Calificările obținute în urma absolvirii Liceului Tehnologic Salonta 
sunt următoarele: 
 -învățământ liceal la zi: tehnician în activităţi economice,  tehnician 
în industria alimentară și tehnician veterinar; 
 -învățământ liceal seral: tehnician în agricultură clasa a XI; 
 -învățământ professional: mecanic agricol, comerciant vânzător, 
ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, horticultor și lucrător în 
agricultura ecologică. 
 Dezvoltarea unui parteneriat între Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și Ministerul Educației Naționale, în vederea susținerii 
eficiente a învățământului profesional și tehnic cu profil agricol, cu 
implicarea directă a MADR în dezvoltarea bazei materiale a școlilor care 
promovează învățământul agricol, prin dotarea cu utilaje și echipamente 
adaptate condițiilor actuale și viitoare de dezvoltare a tehnologiilor de lucru 
din acest domeniu, sunt extrem de importante pentru viitorul nostru a 
afirmat domnul director, Adrian Satmari. 
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 Membrii Comisiei au vizitat apoi  Ferma de bizoni Euro Buffalo din  
Salonta. Domnul Emilian Truță, responsabilul fermei a precizat 
următoarele:  ferma a fost înființată de un investitor austriac, în anul 2013 
în  județul  Bihor pe o suprafata de 3000 hectare și are un efectiv  de peste 
800 exemplare, din cei 5000 de bizoni din toată Europa, fiind cea mai mare 
de acest gen. Patronul austriac a investit 20 de milioane de euro. Aşa a 
devenit, în șase ani, proprietarul celei mai mari ferme de bizoni din întreaga 
Europă. Un astfel de exemplar costă între 3.000 şi 6.000 de euro. Bizonii 
pot atinge şi o tonă, dar sunt sacrificaţi când au 600 de kilograme, iar carnea 
lor este mai fragedă și fără colesterol. Trei ani durează până pot fi 
valorificaţi. În străinătate, un kilogram de muşchi de bizon costă şi 100 de 
euro. Ferma dispune de un abator propriu în care animalele sunt sacrificate, 
iar carcasele sunt livrate apoi la export , dar și pe piața internă cu 10 euro 
kilogramul. Carnea de bizon a pătruns şi în restaurantele din Salonta, unde 
se vinde sub formă de burgeri, friptură sau gulaş. 
 Stația de pompare Ant, un alt obiectiv al vizitei membrilor Comisiei, 
a fost executată în anii 1974-1975 și a fost pusă în funcțiune în 1976, cu 
rolul de evacuare prin pompare a apelor colectate de pe o suprafață de 
42.653 ha. A fost modernizată în anii 2006-2007, când au fost înlocuite 
vechile pompele existente cu opt pompe de tip FLYGT, devenind cea mai 
mare stație de pompare din țară, cu un debit nominal de 31,76 mc/s. Gazda 
acestei vizite a fost domnul Octavian-Claudiu-Dinu Gligor, director al 
Filialei teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor.   
 La fabrica de mezeluri Andromi, din Nojorid, domnii deputați au 
vizitat o companie cu tradiție, producătoare de mezeluri și preparate din 
carne, înființată în anul 1999 care a devenit  o afacere de familie de succes 
a familiei  Mudura. 
 Inițial, Andromi a pornit ca o fermă zootehnică. Începând cu anul 
2001 a deschis prima măcelărie din nevoia de a valorifica producția fermei 
de animale existente. În anul 2002 Andromi își deschide la Oradea porțile 
primei fabrici de preparate din carne cu o producție de aproximativ 200 kg 
pe zi și cu câteva principii bine stabilite: de a nu face niciodată 
compromisuri și de a nu sacrifica niciodată calitatea în favoarea profitului. 
În anul 2003 au fost achiziționate primele mașini pentru distribuție, iar în 
2007 printr-o investiție având la bază fonduri din Fondul European Agricol 
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