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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3 şi 4 
iunie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 
412/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse 
agricole vegetale pe drumurile publice  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 414/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 
408/2015). 

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 
modificate genetic pe teritoriul lor (examinare subsidiaritate; 
COM(2015)177). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind protejarea 
pădurilor din România (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
360/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
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(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
202/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind completarea 
art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
211/2015). 
 Lucrările şedinţei din data de 3 iunie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 
412/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse 
agricole vegetale pe drumurile publice  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 414/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 
408/2015). 

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 
modificate genetic pe teritoriul lor (examinare subsidiaritate; 
COM(2015)177). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind protejarea 
pădurilor din România (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
360/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
202/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: 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 
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Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, 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. 

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor;  
- domnul Cristian Cosmin – secretar de stat, Ministerul 

Tineretului şi Sportului; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier superior, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Iulia Gheorghieş – consilier,  Ministerul Tineretului şi 

Sportului. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Andrei Valeriu Steriu, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (PLx. 408/2015). 

Domnul Senator Liviu Octavian Bumbu, iniţiator, a prezentat 
expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat George Scarlat – a apreciat ca binevenită această 

iniţiativă legislativă, pentru că sunt câteva cazuri de îndreptăţiţi care nu 
au reuşit să depună cereri în termenul prevăzut de lege. 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că nu este de acord cu atât 
de multe modificări care au fost aduse, în timp, la legile proprietăţii şi a 
cerut clarificarea termenilor utilizaţi în propunerea legislativă şi 
departajarea aspectelor care se referă la reconstituire sau la constituirea 
dreptului de proprietate, pentru mai multă rigoare legislativă.  

Au mai luat cuvântul domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Ioan 
Cristian Chirteş, Ion Bălan care au susţinut clarificarea formulărilor din 
propunerea legislativă. S-a propus întocmirea unui preraport de adoptare 
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care să fie prezentat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
 În continuarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, respingerea Propunerii legislative privind protejarea 
pădurilor din România (Pl.x 360/2015) şi Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (Pl.x 202/2015). 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 412/2015) a fost amânat pentru 
două săptămâni, iar Propunerea legislativă privind modificarea art.3 
alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse 
agricole vegetale pe drumurile publice  (Pl.x 414/2015) a fost amânată 
pentru o săptămână. 

S-a trecut la 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 
modificate genetic pe teritoriul lor (examinare subsidiaritate; 
COM(2015)177). 

Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte la ANSVSA, a cerut ca 
analiza asupra acestui document să fie amânată cu una - două săptămâni, 
pentru că este necesar un studiu de impact, care este deja în derulare, dar 
va fi finalizat în maxim 10 zile.  

Domnul deputat Marian Avram – a susţinut că nu ne permitem să 
întârziem această analiză, pentru că, pe fond, ea este la altă comisie. Din 
păcate, studiile de impact durează o perioadă îndelungată. Miza 
documentului este destul de mare, în condiţiile în care Uniunea 
Europeană, statele europene plătesc aproximativ 1,5 miliarde euro pentru 
importuri de şroturi de soia, cu care susţin sectorul zootehnic. Sunt în jur 
de 30 milioane tone care se importă, iar din acestea 10% se consumă în 
România, adică în jur de 150 milioane euro.  

Ar trebui ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să vină cu 
un punct de vedere clar. Pentru România, o restricţie în acest domeniu ar 
însemna distrugerea zootehniei. Dacă o ţară membră zice că interzice, 
atunci restricţia se poate extinde şi poate deveni o barieră. SUA au 
investit masiv în cercetare. Crede că documentul trebuie respins.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că se aşteptă ca 
studiile de impact să fi fost deja efectuate, pentru că unele aspecte trebuie 
să fie anticipate. 
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Pentru clarificarea unei astfel de problematici ar trebui organizată o 
şedinţă specială, pentru că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
nu ne spune nimic. Cel care face politici, strategii este Ministerul 
Agriculturii.  Ar trebui să amânăm dezbaterea o zi, două, pentru că 
problematica nu poate fi fundamentată într-o jumătate de oră. 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că a studiat cu atenţie 
punctul de vedere din Comunicare. Este stabilit şi un termen. Dacă acum 
nu ne pronunţăm, acest act va trece aşa cum este. Noi trebuie să agregăm 
o poziţie, pentru că întârzierea unui răspuns nu ne este favorabilă. Nu 
este de acord cu avizarea favorabilă a unui asemenea act.  

Domnul deputat George Scarlat – toate statele utilizează produse 
transgenice. Să nu mai mergem cu pălăria plecată la UE. Dacă sectorul 
de creştere a porcilor sau păsărilor se dezvoltă, atunci vor fi greutăţi în 
cazul în care problemele legate de OMG-uri nu vor fi clarificate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că nu ar fi fost rău 
dacă se invita şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. Lucrurile ar fi 
trebuit deja lămurite şi ar fi trebuit văzut care este efectul. 

Domnul deputat Toader Dima – a arătat că se importă masiv soia 
modificată genetic. Dacă se renunţă la acest import, se distruge sectorul 
zootehnic. Ar fi trebuit făcut un studiu, ca să avem un punct de vedere 
clar.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au constatat că propunerea Comisiei 
Europene de a extinde soluţia convenită prin Directiva (UE) 2015/412, şi 
în cazul produselor alimentare şi furajelor modificate genetic, în forma sa 
actuală nu conţine suficiente elemente de natură tehnică şi juridică, astfel 
încât să ofere statelor membre posibilitatea să-şi formuleze o opinie bine  
argumentată. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au 
hotărât, în unanimitate, că iniţiativa legislativă europeană nu respectă 
principiul subsidiarităţii. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 4 iunie 2015, având  
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind completarea 
art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 
211/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei: 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, 
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Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu 
Ioan, Dolha Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, 
Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu 
Vasile, 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.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
completarea art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl.x 211/2015). 

Domnul deputat Viorel Marian Dragomir, raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

Domnul deputat George Scarlat a propus ca în şedinţa viitoare a 
comisiei să se organizeze o dezbatere în legătură cu măsurile cuprinse în 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. La dezbatere să fie invitaţi 
reprezentanţi ai băncilor, ai instituţiilor care au atribuţii în domeniul 
suspus dezbaterii, precum şi din partea instituţiilor financiare care pot 
contribui la buna derulare a măsurilor cuprinse în PNDR.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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