
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 07.10.2013   
             Nr.4c-4/401 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 octombrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2 şi 3 
octombrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 289/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor  (raport; PL.x 306/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Legii viei si vinului in sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002. 

Lucrările şedinţei din ziua de 1 octombrie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind pescuitul şi 
acvacultura (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 289/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor  (raport; PL.x 306/2013). 
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Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Marian Viorel Dragomir, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Hogea – secretar de stat, Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul; 
- domnul Marian Pinţur – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 

Veterinari din România; 
- Georgică Sasu – şef departament, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gabriel Drăgan – director general, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Aurel Dinu – consilier superior, Agenţia Naţională pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 
- domnul Maximilian Drăgan – consilier, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
Domnul deputat Liviu Harbuz a anunţat că pe ordinea de zi a mai 

fost înscris un punct, cel referitor la execuţia bugetului ANSVSA şi la 
situaţia în care se află Autoritatea din cauza insuficienţei fondurilor 
alocate pentru acest an. 

Domnul Marian Pinţur, vicepreşedinte al ANSVSA, a prezentat 
implicaţiile pe care insuficienţa fondurilor alocate pentru acest an le va 
avea pentru derularea programelor aflate în derulare şi a subliniat că 
diminuarea bugetului s-a făcut în cea mai mare parte de la capitolele care 
asigură implementarea „Programului Strategic” aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 340/2012. 
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Prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a  bolilor la animale, a celor de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 
sunt obligatorii, sunt conforme cu normele europene şi internaţionale şi, 
prin realizarea programului, România poate să exporte sau să efectueze 
schimburi intracomunitare cu animale vii, produse de origine animală şi 
produse de origine non-animală.  

Lipsa fondurilor va duce, începând cu această lună, la 
imposibilitatea realizării Programului Strategic şi, prin urmare, va avea un 
puternic impact negativ din punct de vedere economic, social, asupra 
sănătăţii animale şi asupra sănătăţii publice.  

În continuare, domnia sa, împreună cu colaboratorii, a prezentat 
consecinţele nerealizării Programului Strategic.  

Domnul Viorel Andronie – a explicat că lipsa fondurilor duce la 
interzicerea comerţului cu animale, la imposibilitatea acreditării 
laboratoarelor şi la costuri ulterioare foarte mari pentru înlăturarea 
urmărilor acestor deficienţe cauzate de subfinanţare. 

Domnul deputat Marian Avram – a apreciat utilitatea acestei analize 
şi şi-a declarat susţinerea fermă a cererilor pe care Autoritatea le-a 
formulat.  

A cerut o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice 
în care să se susţină necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru 
ultima parte a anului curent, pentru că neîndeplinirea sarcinilor din 
Programul Strategic de care ANSVSA este răspunzătoare va avea urmări 
neplăcute în planul obligaţiilor pe care România şi le-a asumat în acest 
domeniu şi pe care trebuie să şi le îndeplinească.   

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că problemele trebuie 
tratate foarte serios, având în vedere repercusiunile neasigurării fondurilor 
necesare unor programe vitale în domeniul sanitar-veterinar. Pagubele 
care pot fi provocate economiei  nu pot fi justificate şi este necesară o 
clarificare rapidă a problemelor apărute. A arătat că nici acum nu este 
târziu pentru a se acţiona, a cerut conducerii ANSVSA să prezinte o notă 
clară cu toate neajunsurile şi, în cel mai scurt timp, toate eforturile, 
inclusiv ale membrilor comisiei, să fie orientate către soluţionarea 
cazului.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut ca săptămâna viitoare 
domnul ministru Liviu Voinea să fie invitat la comisie pentru ca, 
împreună, să se găsească soluţiile necesare pentru rezolvarea problemelor.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a apreciat că, chiar dacă modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic sunt necesare, se impune o dezbatere  mai largă. În acest 
domeniu sunt mulţi specialişti care trebuie consultanţi şi a apreciat ca 
pertinentă propunerea ministerului.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că prin această 
propunere, cineva urmăreşte să se păstreze poziţia de gestionar consacrat, 
ca să nu participe la licitaţiile organizate periodic. Este interesant că 
Guvernul USL respinge iniţiativa unora parlamentari USL. 

În comisie s-a mai încercat modificarea anumitor aspecte, mai ales 
celor referitoare la apărarea proprietăţii private, care nu au fost 
reglementate. Legea vânătorii trebuie modificată, dar nu în acest sens. 

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

pescuitul şi acvacultura (Pl.x 289/2013). 
   Domnul deputat Ioan Munteanu – a prezentat propunerea de lege 

şi a apreciat că actuala lege a cărei modificare se propune este mult mai 
bună decât propunerea prezentată spre dezbatere.  

Au urmat dezbateri. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea. Propunerea de 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea 
accesului la finanţare al fermierilor  (PL.x 306/2013). 

 Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a prezentat proiectul de lege. 
Domnul Georgică Sasu, şef departament în MADR, a precizat că 

având în vedere structura exploataţiilor agricole, structura proprietăţii 
funciare, a mijloacelor de producţie şi forţei de muncă din sectorul 
agricol, necesitatea transformării profunde la nivelul micii exploataţii 
agricole a agriculturii de subzistenţă şi de semisubzistenţă în agricultură 
modernă, performantă, capabilă să genereze prin valorificarea comercială 
a producţiilor agricole şi zootehnice, venituri, MADR are ca obiective 
strategice sprijinirea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme cu 
caracter comercial, creşterea suprafeţelor de teren agricol pe exploataţie 
agricolă pentru rentabilizarea acestora, sprijinirea achiziţionării de 
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terenuri agricole de către producătorii agricoli autohtoni, atragerea 
capitalului privat în agricultură. 

Au urmat dezbateri.  În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente. 

S-a propus aprobarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 30 voturi pentru şi 2 abţineri.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 octombrie 2013, 
începând cu ora 1100, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Legii viei si vinului in sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002. 

Întâlnire dezbatere cu reprezentanţii producătorilor şi asociaţiilor 
producătorilor din domeniul viei şi vinului din judeţul Vrancea.  

Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, 
Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Melinte 
Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Marian Viorel Dragomir, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Kanty Cătălin  Popescu – prefect al judeţului Vrancea; 
- domnul Ionel Cel Mare – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Vrancea; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Daniel Velicu – consilier superior, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Georgel Costache – director, Vincon Vrancea; 
- domnul Toader Manole -  preşedinte, Federaţia Viticultorilor. 
Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a precizat că 

organizarea la Focşani a şedinţei comisiei de agricultură a ţinut cont de 
faptul că judeţul Vrancea este un judeţ ce poate fi considerat atipic, 
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plecând de la caracterul său de centru al viticulturii, cu un foarte mare 
număr de proprietari de struguri şi vin, ale căror probleme trebuie 
cunoscute şi rezolvate în măsura în care legislaţia actuală o permite. 

Scopul întâlnirii este şi acela de a începe analiza viitoarelor 
propuneri pe care MADR le face pentru modificarea legislaţiei în 
domeniul viei şi vinului, care să ţină seama de problemele cu care 
viticultorii se confruntă în acest moment. 

Domnii Kanty Cătălin  Popescu şi Ionel Cel Mare au prezentat 
salutul domniilor lor şi au prezentat particularităţile judeţului Vrancea şi 
dorinţa  de a găsi rezolvări pozitive la solicitările pe care producătorii din 
domeniu le-au formulat până acum. 

Doamna Daniela Motriuc, consilier în MADR, a prezentat stadiul în 
care se află propunerile de modificare a Legii nr. 244/2002 şi a precizat că 
în acest proces au fost antrenaţi majoritatea factorilor cu atribuţii în 
domeniu. 

Domnul Toader Manole, preşedintele Federaţiei viticultorilor – a 
susţinut că punctul său de vedere are sprijinul celor aproximativ 14.000 
de membri ai organizaţiei pe care o conduce şi a semnalat o seamă de 
disfuncţionalităţi înregistrate în domeniul viticulturii. Domnia sa a arătat 
că viticultorii care lucrează suprafeţe mai mici plantate cu viţă de vie 
întâmpină greutăţi tocmai în valorificarea producţiei în sensul că, dacă 
strugurii  nu pot fi vânduţi într-un timp scurt, sunt nevoiţi să-i transforme 
în vin pe care, din cauza legislaţiei, nu-l pot vinde fără îndeplinirea unor 
cerinţe cuprinse în Codul fiscal.  

A cerut ca legislaţia fiscală să fie revizuită, având în vedere că din 
acest an, prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 s-a introdus impozit. 

 Respectând întocmai prevederile Codului fiscal, viticultorii au 
posibilitate să producă vin doar pentru consum propriu, nu pentru 
valorificare. Pentru aceasta este nevoie de autorizare, de îndeplinirea unei 
întregi proceduri birocratice. Din cauza acestei discriminări, viticultorii 
nu-şi pot vinde producţia şi recupera costurile, intrând astfel în faliment. 
Un viticultor plăteşte impozit pe teren şi impozit pe venit, stabilit prin 
norma de venit introdusă la începutul anului prin Ordonanţa nr. 
8/2013.Dacă nu reuşeşte să vândă strugurii în câteva zile, atunci poate să-
şi valorifice producţia doar dacă devine agent economic şi plăteşte, din 
nou, alte impozite. Este o situaţie aberantă şi discriminatorie, pentru că 
strugurii nu pot fi păstraţi o perioadă mai îndelungată decât sub formă de 
vin. 

A cerut ca producţia realizată de persoanele fizice să poată fi 
valorificată, pentru că ţăranii nu fac o activitate de comerţ, ci doar una 
economică. Au posibilitatea de a depozita 10 vagoane de vin, dar nu-l pot 
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vinde, situaţie pe care o apreciază drept vitregă, în măsură să-i lipsească 
de capitalul de care au atâta nevoie pentru reluarea producţiei.  

Domnul Georgel Costache, director Vincon Vrancea, a apreciat 
modul în care se desfăşoară dezbaterea şi a afirmat că a participat la 
elaborarea Legii viei şi vinului, dar consideră că uneori reglementările din 
legislaţia naţională sunt mai restrictive decât cele din reglementările 
europene cu care au fost armonizate. În fiecare ţară se caută apărarea 
micului producător şi a considerat că legislaţia românească referitoare la 
drepturile producătorilor  persoane fizice trebuie clarificată, având în 
vedere şi practicile din alte ţări europene, cum ar fi Franţa. 

Şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu modul în care este tratată 
şi legiferată producţia de băuturi fermentate liniştite, care sunt un produs 
artificial, care prezintă un potenţial pericol pentru sănătate şi care, din 
punct de vedere al legislaţiei fiscale este încurajată. 

În continuare au luat cuvântul domnii Costel Ichim şi Lucian 
Antonescu, producători particulari, cu suprafeţe sub 6 ha de vie care au 
cerut rezolvarea pozitivă a solicitărilor formulate.  

Domnul deputat Nini Săpunaru a afirmat că o şansă pentru 
rezolvarea problemelor ridicate o reprezintă asocierea producătorilor care, 
astfel, vor avea mai multă forţă de reprezentare şi de susţinere a 
intereselor lor, cât şi forţa financiară care să le permită soluţionarea unor 
aspecte de natură economică şi de acces la tehnologii, la pătrunderea pe 
pieţele de desfacere şi şanse pentru susţinerea unui mediu concurenţial în 
raporturile cu alţi producători. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Vasile Mocanu, 
Petre Daea, Toader Dima, Costel Şoptică, George Scarlat, Ion Melinte 
care şi-au exprimat sprijinul faţă de reprezentanţii producătorilor din 
judeţul Vrancea şi i-au asigurat că în perioada următoare se vor ocupa de 
soluţionarea problemelor şi de îmbunătăţirea cadrului legislativ în 
domeniul viticulturii. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 octombrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Legii viei si vinului in sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002. 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-
Matiuţa Liviu, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu 
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Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
Au continuat dezbaterile în legătură cu problematica legată de 

legislaţia în domeniul viei şi vinului şi s-au analizat propunerile pe care 
le-au făcut reprezentanţii producătorilor din domeniul viticulturii. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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