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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 7 aprilie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5 şi 7 
aprilie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (raport; PLx 
746/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; Plx 797/2015) şi a Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (raport: Plx 834/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 5 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 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx 120/2016). 

5.  Dezbateri asupra interzicerii pescuitului comercial şi stoparea 
braconajului pe râul Olt. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram 
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Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, 
Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, Stănescu Alexandru, 
Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul deputat 
Constantin Daniel  a fost absent. Doamna deputat Maria Dragomir a 
fost în concediu de odihnă. Domnul deputat Nechita-Stelian Dolha a 
fost înlocuit de domnul deputat Virgil Guran.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

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

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Ioan Dan Aldea – şef serviciu, Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva; 
- doamna Roxana Iliescu – inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- domnul Emil-Florian Dumitru – preşedinte, Federaţia 

PROAGRO; 
- domnul Ştefan Pădure – vicepreşedinte, Federaţia PROAGRO; 
- domnul Gheorghe Vlad – preşedinte, ECO LEGUM Vidra; 
- domnul Florin Capaţînă – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor 

Reţele Comerciale din România;  
- domnul George Bădescu – consilier, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România;  
- domnul Ovidiu Gheorghe – director, Patronatul Naţional al Viei 

şi Vinului; 
- domnul Ilie Van – preşedinte, Uniunea Crescătorilor de Păsări 

din România; 
- domnul Ştefan Muscă – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor 

de Bovine din România; 
- domnul Costel Ichim – reprezentant, Confederaţia Sindicală 

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

Domnul deputat Nini Săpunaru a cerut membrilor comisiei să fie 
de acord cu introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 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 
(PLx 120/2016), proiect de lege asupra căruia s-au purtat dezbateri în 
subcomisia constituită în acest sens. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Domnul deputat George Scarlat a prezentat amendamentele 
formulate în subcomisie şi a afirmat că forma la care s-a ajuns în urma 
formulării amendamentelor este una care răspunde solicitărilor din 
teritoriu.  

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost aprobate 
în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu 
majoritate. S-au înregistrat 33 de voturi pentru şi 1 abţinere pentru 
întocmirea unui preraport favorabil care va fi înaintat Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, care analizează pe fond acest proiect de lege. 

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 în dezbaterile care s-au desfăşurat în 
subcomisia care a analizat proiectul de lege au avut loc discuţii cu 
reprezentanţi ai MMAP, ai proprietarilor şi administratorilor de păduri 
şi a cerut ca membrii comisiei să voteze forma prezentată, pentru că s-a 
căutat să se cuprindă întreaga gamă de probleme din sectorul forestier, 
precum şi noile prevederi din hotărârea de Guvern cu privire la 
valorificarea masei lemnoase. 

Se creează, astfel, un instrument util pentru toţi cei implicaţi în 
domeniu şi a propus avizarea favorabilă a proiectului de preraport 
prezentat de membrii subcomisiei.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de preraport a fost 
aprobat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, 
studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (PLx 746/2015). 
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Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a afirmat că modificările pe care MADR le solicită sunt 
corecte.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat punctul de vedere al MADR. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a reamintit că, de 
mai bine de 10 ani, a tot cerut organizarea şi consolidarea direcţiilor 
agricole judeţene şi acum acest lucru se poate realiza.  

Domnul Costel Ichim, reprezentant  al CSN Meridian – a arătat că 
problema reorganizării direcţiilor agricole a fost dezbătută la nivelul 
sindicatelor şi consideră că această formă va rezolva foarte multe 
probleme care au apărut.  

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele, cu excepţia art. 5, 
au fost aprobate în unanimitate. Art. 5 a fost aprobat cu majoritate. S-au 
înregistrat 33 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate, 
urmând a fi întocmit un raport favorabil.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
797/2015) şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
834/2015). 

Domnul deputat Marin Anton, raportor, a prezentat modificările 
care sunt propuse la proiectele de lege şi a afirmat că punctul de vedere 
prezentat de Consiliul Concurenţei este unul halucinant şi va cere în 
mod oficial demisia preşedintelui acestei instituţii pentru poziţia 
susţinută. A cerut reprezentanţilor Consiliului Concurenţei să precizeze 
ce a stat la baza unui astfel de punct de vedere.  

Domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela Ladislau, George Scarlat, 
Toader Dima au criticat poziţia prezentată de Consiliul Concurenţei şi 
au cerut ca măsurile care vor fi adoptate să contribuie la sprijinirea 
producătorilor locali şi la asigurarea unui mediu concurenţial adecvat.  

Doamna Roxana Iliescu, inspector concurenţă la Consiliul 
Concurenţei – a arătat că instituţia pe care o reprezintă a prezentat mai 
multe puncte de vedere, unele în scris, altele prezentate în comisie. 
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Consideră că unele măsuri pot avea efecte pozitive pe termen scurt, dar 
obiectivul final pe care-l urmăresc este protecţia consumatorului final.  

Domnii Gheorghe Vlad, preşedinte Eco Legume Vidra, Ovidiu 
Gheorghe, director PNVV, Ilie Van, preşedinte UCPR şi Emil Florian 
Dumitru, preşedinte PROAGRO au subliniat necesitatea asigurării unui 
cadru legislativ care să protejeze şi să sprijine producătorii agricoli 
locali şi care să asigure un cadru concurenţial sănătos, condiţii egale 
tuturor jucătorilor din piaţa produselor agroalimentare.  

Domnul George Bădescu, consilier, AMRCR – a apreciat că 
actele normative existente au asigurat condiţii favorabile producătorilor 
români şi şi-a exprimat îndoiala că amendamentele formulate vor crea 
condiţii favorabile producătorilor români.  

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile asupra Proiectului de 
Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 797/2015) şi a Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 834/2015) să fie reluate în şedinţa viitoare.  

În continuare s-au desfăşurat dezbateri asupra interzicerii 
pescuitului comercial şi stopării braconajului pe râul Olt.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gigel Ştirbu – deputat;  
- domnul Vasile Bălţăţeanu – consilier superior, Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;   
- domnul Neculai Şelaru – preşedinte executiv, Asociaţia 

Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;   
- domnul Iulian Mateescu – consilier juridic, Instituţia 

Prefectului Judeţului Olt; 
- domnul Marius Bălaşa – profesor, Liceul cu Program Sportiv 

din Slatina; 
- domnul Dumitru Popescu – inginer, Companie privată; 
- domnul Doru Dumitru Mara – psiholog; Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
- domnul Valentin Voicu – pensionar. 
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Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că biroul comisiei a 
considerat necesară organizarea unei dezbateri privind interzicerea 
pescuitului comercial şi stoparea braconajului pe râul Olt în urma 
participării la o reuniune a reprezentanţilor pescarilor sportivi 
desfăşurată la Slatina în luna martie 2016. 

La reuniunea menţionată au fost semnalate o seamă de nereguli în 
ceea ce priveşte protejarea şi regenerarea resurselor acvatice vii, 
reglementarea echipamentelor de pescuit, pescuitul excesiv în bazinul 
inferior al râului Olt, necesitatea combaterii ferme a braconajului în 
domeniul piscicol.  

În urma dezbaterilor, s-a apreciat că principalele măsuri care 
vizează protejarea şi conservarea populaţiilor piscicole din lacurile de 
pe râul Olt sunt: 

- realizarea studiilor privind starea de conservare a resurselor şi 
identificarea ameninţărilor;  

- identificarea speciilor şi populaţiilor de peşti vulnerabile sau în 
pericol de dispariţie şi stabilirea măsurilor de protejare; 

- refacerea potenţialului piscicol prin popularea cu puiet obţinut 
prin reproducerea artificială în unităţi specializate; 

- instituirea unor zone de protecţie şi refacerea habitatelor de 
reproducere; 

- reducerea presiunii prin pescuit şi stabilirea unor măsuri 
compensatorii; 

- eficientizarea activităţii de control şi inspecţii prin 
suplimentarea numărului de inspectori ANPA şi dotarea lor cu mijloace 
logistice. 

S-a stabilit ca, în perioada următoare să se analizeze legislaţia în 
domeniul piscicol, să fie analizată activitatea pe care o desfăşoară  
reprezentanţii ANPA în teritoriu, modul în care sunt eliberate 
autorizaţiile de pescuit, să fie analizată posibilitatea interzicerii 
pescuitului comercial pe perioade determinate în urma unor studii de 
specialitate.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
afirmat că toate apele interioare au cam aceleaşi probleme, şi trebuie 
revăzută modalitatea de eliberare a autorizaţiilor de pescuit, este 
necesară revizuirea întregii legislaţiei în domeniu şi intensificate şi 
eficientizate de control în teritoriu.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 7 aprilie 2016, având 
următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (raport; Plx 797/2015) şi a Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (raport: Plx 834/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, 
Tabugan Ion, 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 Viorel Marian, Dragomir 
Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, 
Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu, 
Stănescu Alexandru, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. 
Domnul deputat Constantin Daniel  a fost absent. Domnul deputat 
Nechita-Stelian Dolha a fost înlocuit de domnul deputat Virgil Guran.  

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

Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (PLx 642/2015), Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare (Plx 798/2015), Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
797/2015) şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Plx 
834/2015). 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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