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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi  29 octombrie 2015 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27 şi 29 
octombrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 553/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 557/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a 
restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor 
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modificate genetic pe teritoriul ţării lor (examinare în fond: COM (2015) 
177). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 650/2015).  

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 605/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 27 octombrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 553/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 557/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
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nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a 
restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor 
modificate genetic pe teritoriul ţării lor (examinare în fond: COM (2015) 
177). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 650/2015).  

Au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
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, Gireadă Dumitru-Verginel, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Scarlat George, Stănescu 
Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gudu Vasile a fost în delegaţie externă. Domnii deputaţi Avram Marian şi 
Niculescu Dumitru au fost în concediu de odihnă. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Nicolae Horumbă – director, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
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- domnul Tanczos Barna – Senator; 
- doamna Tatiana Preda – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale: 
- domnul Andrei Marcel – preşedinte, Sindicatul Național al 

Crescătorilor de Ovine și Caprine din România (SNCOC); 
- domnul Dănuleţiu Gheorghe – vicepreşedinte, Sindicatul Național 

al Crescătorilor de Ovine și Caprine din România (SNCOC); 
- domnul Cutinanţ Gheorghiţă - vicepreşedinte, Sindicatul Național 

al Crescătorilor de Ovine și Caprine din România (SNCOC); 
- domnul Beschiu Vasile – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Ovine "Jina" Sibiu.  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 

Bela Ladislau, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Plx. 
553/2015) şi Proiectului de Lege pentru completarea art.20 din Legea 
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx. 557/2015). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a precizat că 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Plx. 553/2015) a fost respinsă de Senat şi are acelaşi 
obiect de reglementare ca  Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din 
Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx. 557/2015). 

Guvernul nu susţine acest proiect de lege.  
Domnia sa a propus să se dezbată preraportul cu amendamente 

întocmit pentru Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea 
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nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, care este un proiect de 
lege iniţiat de un grup de parlamentari, ca urmare a Deciziei nr. 755/2014 a 
Curţii Constituţionale, care a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) din 
Legea nr. 17/2014 sunt neconstituţionale. 

Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, respingerea  Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Plx. 553/2015) şi întocmirea unu preraport de 
adoptare pentru Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea 
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx. 557/2015).  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav" (Plx. 650/2015).  

S-a propus respingerea propunerii legislative. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PLx. 546/2015). 
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Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege 
emis de Guvern, adoptat de Senat cu modificări şi a subliniat că acesta 
completează definiţia utilizatorului de păşuni şi fâneţe cu fermierii care nu 
deţin animale, dar desfăşoară activităţi agricole specifice păşunilor şi 
fâneţelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013. De 
asemenea, modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2015 în ceea ce priveşte calitatea de fermier activ şi accesul formelor 
asociative de proprietate la schemele de plăţi.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea dezbaterii pentru 
clarificarea aspectelor legate de asigurarea fondurilor necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 
permanente.  

S-a trecut la analiza Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a 
restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor 
modificate genetic pe teritoriul ţării lor (COM (2015) 177). 

Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte ANSVSA, a prezentat punctul 
de vedere comun al Autorităţii şi al MADR, care nu susţin propunerea de 
Regulament. A prezentat argumentele pentru adoptarea acestei poziţii şi a 
susţinut că propunerea de Regulament, în forma propusă, poate genera 
confuzie şi insecuritate juridică la nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene, perturbă dreptul la liberă alegere al operatorilor economici care 
activează în industria alimentară şi furajeră dar şi al consumatorilor, 
influenţează negativ competitivitatea economică, afectează conceptul de 
piaţă unică şi liberă circulaţie a mărfurilor şi poate conduce la instituirea 
de bariere netarifare în calea comerţului.  

Propunerea de Regulament nu prezintă avantaje pentru România şi 
de aceea propune respingerea acesteia. 

Revizuirea procesului de luare a deciziilor la nivelul Uniunii 
Europene în domeniul autorizării utilizării produselor modificate genetic în 
furaje şi alimente ar trebui să se concentreze pe autorizarea la timp a 
produselor modificate genetic, evaluate ca sigure de EFSA. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a 
precizat  că ministerul respinge forma actuală a propunerii de Regulament, 
pentru că nu prezintă avantaje pentru România.  

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 octombrie 2015 

având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx. 605/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisieiŞ Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Steriu Andrei-Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
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, Gireadă Dumitru-Verginel, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gudu Vasile a fost în delegaţie externă. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Plx. 
605/2015). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă. A apreciat că expunerea de motive este realizată 
într-un mod neprofesionist, iar păşunatul în pădure să fie strict interzis.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, Ioan Munteanu, Petre Daea, Ioan Cristian Chirteş, Toader Dima, 
Nechita Stelian Dolha, Ioan Dîrzu, Tinel Gheorghe, Ion Tabugan. 

Domnul Marcel Andrei, preşedinte SNCOC din România – a cerut 
clarificări în legătură cu delimitarea culoarelor de trecere şi a afirmat că 
sunt şi cazuri în care nu se permite trecerea, în anumite zone din ţară. Nici 
reprezentanţii crescătorilor de animale nu sunt pentru păşunatul în pădure 
dar trebuie analizate cazurile de calamitate, aşa cum a fost cu seceta din 
acest an.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 
legislative, propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 14 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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