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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 21.06.2016
Nr.4c-4/355

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 16 iunie 2016
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 şi
16 iunie 2016, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
(raport; PLx 142/2016).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 162/2014).
3. 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
suplimentar cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; PLx 398/2013).
Lucrările şedinţei din ziua de 14 iunie 2016 au avut
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
(raport; PLx 142/2016).
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 162/2014).
3. 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
suplimentar cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; PLx 398/2013).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, membri ai Comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor;
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor;
- domnul Daniel Velicu – director, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Emil-Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia
PROAGRO;
- domnul Florentin Bercu – director executiv, Federaţia
PROAGRO;
- domnul Dimitrie Muscă – director general, Societatea
Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici – Arad.
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. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 162/2014).
Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat
proiectul de lege şi a subliniat că forma prezentată în comisie a
proiectului de preraport este rezultatul dezbaterii din întâlnirile de
2

lucru la care au participat toţi factorii implicaţi în domeniu. Ar fi
bine ca, până la sfârşitul actualei legislaturi, proiectul de lege să fie
aprobat, pentru că cei care trebuie să pună ordine în domeniul
exploatării pădurilor să aibă instrumentele legale necesare pentru a
stopa abuzurile şi pentru a limita furturile de material lemnos.
Se urmăreşte o reducere semnificativă a furturilor din păduri,
o gestionare clară a fondului forestier naţional, iar proiectul de lege
va prevedea şi sancţiuni pentru cei care au sarcina de a supraveghea
sectorul forestier, dar nu-şi îndeplinesc misiunea pentru care sunt
plătiţi. În acest moment, Comisia pentru agricultură a ajuns la un
numitor comun cu MMAP şi cu ceilalţi factori implicaţi în
gestionarea fondului forestier.
Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în MMAP, a afirmat că
prin proiectul de lege se urmăreşte eficientizarea acţiunilor de
protejare a fondului forestier. Se urmăreşte şi trasabilitatea
lemnului, a materialului lemnos. Prin această lege trebuie create
instrumentele de lucru.
Domnul deputat Ioan Munteanu – a reamintit modul în care sa acţionat în perioada anterioară pentru clarificarea problemelor şi a
arătat că intârzierea adoptării acestor reglementări este şi din cauza
atitudinii MMAP, care se angajase să emită o ordonanţă de urgenţă
în acest sens.
Domnul deputat Daea Petre – a cerut o seamă de clarificări
legate de obligativitatea ocoalelor silvice de a prelua terenurile
forestiere de la persoanele fizice şi a cerut ca măsurile coercitive să
vizeze atât persoanele care sunt proprietari de păduri, dar şi ocoalele
silvice, care sunt obligate contractual să preia terenurile forestiere
pentru a asigura administrarea acestora şi serviciile silvice.
Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost votate
în unanimitate. În ansamblu, proiectul de preraport a fost aprobat în
unanimitate.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PLx
142/2016).
Domnul deputat Marian Avram, raportor, a prezentat proiectul
de lege şi a subliniat că este o lege foarte importantă şi este
important ca să fie conectată această lege cu procesele care au loc în
agricultură în prezent. Trebuie să se ţină cont şi de aspectele legate
de realizarea măsurilor stabilite prin PNDR. Este foarte important
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modul în care se derulează toate acţiunile de promovare a
cooperaţiei agricole, pentru că orice ratare, sau manifestare a unor
exemple nereuşite în acest tip de organizare vor avea efecte negative
în manifestarea viitoare a organizării şi activităţii cooperativei
agricole.
A cerut ca toate aspectele să fie bine analizate şi coordonate de
ministerul agriculturii.
Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că proiectul de
raport prezentat în comisie a fost analizat într-o subcomisie
constituită în acest scop şi au existat dezbateri la care au participat
reprezentanţi din 27 de cooperative, la care au participat şi
reprezentanţi ai cooperativelor din Italia, din Regiunea Trentino,
care au prezentat experienţa italiană în agricultură şi cooperative de
credit. Trebuie găsite soluţii pentru dezvoltarea şi consolidarea
sistemului cooperatist, inclusiv prin reducerea impozitului pe profit
pentru o perioadă de 5 ani, pentru anumite cooperative şi tipuri de
activităţi.
Domnul deputat Petre Daea – a făcut un istoric al elaborării
legii cooperaţiei şi a cerut lămuriri în legătură cu situaţia la zi în ce
priveşte cooperaţia agricolă.
A cerut ca amendamentele formulate să ţină cont de
disfuncţionalităţile de până acum şi de cerinţele exprimate de cei
care au înfiinţat sau care vor să înfiinţeze cooperative de acest tip.
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR,
a precizat că au fost create 763 de cooperative agricole, din care
sunt funcţionale în acest moment 199 de cooperative. La o cifră de
afaceri de aproximativ 110 mil.euro, reducerile de impozit pe profit
ar reprezenta aproximativ 80.000 euro.
A cerut ca, având în vedere greutăţile înregistrate până acum,
trebuie găsite soluţiile pentru facilitarea constituirii şi funcţionării
acestui tip de organizare.
Domnul deputat Daniel Constantin, iniţiator al proiectului de
lege a precizat că modificarea legii cooperaţiei agricole pleacă de la
realitate. Crearea de cooperative trebuie să ţină pasul cu alte
modificări legislative. Trebuie să reuşim să comercializăm
produsele agricole. Se observă diferenţe evidente de preţ acolo unde
valorificarea producţiei se face prin cooperative.
Domnul deputat Toader Dima – a afirmat că, din cauza
preţurilor mici de vânzare a producţiei agricole multe societăţi
agricole au intrat în faliment. Se vinde pământul la preţuri din ce în
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ce mai mari, iar proprietarii de terenuri sunt tentaţi să vândă aceste
terenuri, ceea ce duce la desfiinţarea unor forme asociative. Ar
trebui creată o bancă centrală care să finanţeze agricultura.
Domnul deputat Ioan Dîrzu şi domnul deputat George Scarlat
– au subliniat nevoia ca agricultorii să se asocieze. Un procesator
preferă să negocieze cu un singur furnizor, decât cu mai mulţi.
Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele, cu excepţia
art. 6 lit.e) şi art. 101, au fost votate cu unanimitate. Art. 6 lit. e) şi
art.101 au fost votate cu majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi
pentru şi 1 abţinere.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 iunie 2016,
având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
(raport; PLx 142/2016).
2. 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
suplimentar cu Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic; PLx 398/2013).
Au fost prezenţi 35 de deputaţi, membri ai Comisiei.
Ca invitat a participat domnul Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru,
preşedintele Comisiei.
Au continuat dezbaterile pe articole la Proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a
acesteia.
PREŞEDINTE,
Nini Săpunaru

SECRETAR,
Costel Şoptică
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