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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5 şi 7 mai 2015, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
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; PL.x 367/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 5 mai 2015 au avut următoarea ordine de 
zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
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; PL.x 367/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- Domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor; 
- domnul Florin Urcan – deputat; 
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- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Nicolae Horumbă – director, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură; 

- domnul Neculai Şelaru – director general, Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România - AGVPS; 

- domnul Florin Beiu – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 

- doamna Emilia Mohan – euroconsilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

-  domnul Ovidiu Ionescu – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 

- domnul Anton Rohian – prefect, Instituţia Prefectului, judeţul  
Maramureş; 

- domnul Ovidiu Geo Niţă – primar, Primăria Borca, judeţul Neamţ; 
- domnul Petrică Tănasă  – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Taurine „Valea Borcuţului”; 
- domnul Ion Anastasiei – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de 

Taurine „Valea Sabasei”. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
Domnul Anton Rohian, prefect al judeţului Maramureş, a prezentat în 

faţa membrilor comisiei situaţia cu care se confruntă în multe dintre 
localităţile din judeţul Maramureş în ceea ce priveşte pagubele produse 
proprietarilor de terenuri agricole de către animalele sălbatice, în principal 
mistreţi.  

Domnia sa a prezentat şi măsurile pe care a încercat să le ia pentru 
înlăturarea cauzelor care au dus la producerea de pagube şi a atras atenţia în 
legătură cu răspunsurile nesatisfăcătoare primite de la reprezentanţii 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. De asemenea, a subliniat şi că 
legislaţia în domeniul vânătorii trebuie să cuprinsă referiri şi la aceste 
aspecte. A arătat şi că actele normative referitoare la acest domeniu nu sunt 
respectate şi nu sunt puse în aplicare aşa cum ar trebui, fapt care a condus la 
creşterea de 3-4 ori a efectivelor la unele specii de vânat, în principal la 
mistreţi, faţă de efectivul considerat optim.  

Pentru a argumenta afirmaţiile formulate, domnul Anton Rohian, 
prefect de Maramureş, a pus la dispoziţia membrilor comisiei şi un set de 
fotografii care înfăţişează distrugerile provocate de animalele sălbatice în 
multe localităţi ale judeţului.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
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2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL.x 367/2015). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha - a afirmat că proiectul de lege 
suspus dezbaterii are unele neajunsuri, semnalate chiar de domnul ministru 
Daniel Constantin şi a întrebat de ce această ordonanţă a mai fost adoptată 
de Guvern, dacă se ştia dinainte că are unele imperfecţiuni şi trebuie 
modificată în Parlament ? Emiterea de astfel de acte normative cu greşeli 
poate duce la bulversarea situaţie şi a apreciat că, acum, agricultura este 
adusă „pe butuci”. A aşteptat ca la dezbatere să vină domnul ministru şi a 
cerut ca o astfel de situaţie să înceteze, pentru că este o practică nefastă 
pentru România.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a subliniat că ordonanţa supusă 
dezbaterii este un act foarte bun, care rezolvă problemele apărute în 
domeniul pe care-l reglementează şi a reamintit că ministerul agriculturii a 
consultat mereu specialiştii din comisie în procesul de elaborare a legislaţiei 
în domeniul agricol, aşa că afirmaţiile cu tentă critică nu  sunt bazate pe 
realitate, iar membrii comisiei îşi însuşesc punctul de vedere al ministerului.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că nu toţi membrii comisiei 
îşi însuşesc punctul de vedere al ministerului agriculturii. A zis că în comisie 
să fie analizată repede această ordonanţă, să i se dea drumul pentru a rezolva 
situaţia, dar, dacă cineva i-ar fi dat să semneze un astfel de act, nu l-ar fi 
promovat şi l-ar fi demis pe cel care ar fi elaborat un astfel de proiect.  

Domnul Kelemen Atilla Bela Ladislau – a subliniat că înţelege şi 
poziţia deputaţilor liberali, dar şi poziţia domnului vicepreşedinte Liviu 
Harbuz. Nu s-a făcut politică în comisie până acum, pentru că în comisie 
trebuie să se rezolve problemele. De la toate guvernele au venit şi ordonanţe 
greşite. Acum a devenit o modă să se adopte ordonanţe. Sunt unele lucruri 
anacronice. Această ordonanţă trebuie să funcţioneze. Are nişte propuneri de 
modificare a textului ordonanţei. Logic ar fi să se discute cu specialiştii. 
Lumea aşteaptă de la noi să facem ceva pentru ei.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că, având în vedere 
importanţa ordonanţei, ministerul agriculturii ar fi trebuit să participe la 
dezbateri şi lucrările să fie clarificate împreună. A cerut să existe 
concordanţă între obiectivele stabilite prin nota de fundamentare şi 
amendamentele propuse de membrii comisiei.  

Domnul George Turtoi, secretar de stat în MADR – a arătat că 
ordonanţa nu este greşită, trebuie doar găsite soluţii pentru composesorate şi 
asociaţiile de agricultori. Mai trebuie clarificate aspectele privind utilizarea 
terenurilor. Sunt şi unele amendamente cu privire la instituţiile financiare 
nebancare.  
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Lucrurile par un pic încurcate şi pentru că este pentru prima dată când 
se elaborează un act normativ, o ordonanţă pentru o perioadă de 7 ani care 
vizează Politica Agricolă Comună  a Uniunii Europene. 

Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu – a precizat că a contribuit la 
formularea unor amendamente care vizează rolul instituţiilor financiare 
nebancare. Trebuie găsită o soluţie de sprijin financiar în condiţiile în care 
băncile nu ajută suficient sectorul agrar din România.  

Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit. Articolele au fost votate 
în unanimitate, cu excepţia art. 2 la care s-au înregistrat 24 voturi pentru şi 2 
abţineri şi art. 7 alin. (1) la care s-au înregistrat 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 

În ansamblu, proiectul de Lege de aprobare a 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 s-au înregistrat 15 voturi pentru şi 7 abţineri.  

În continuarea lucrărilor 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 280/2013/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a precizat că 
analiza asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (PL.x 
280/2013/2015) are scopul de a răspunde cererii de reexaminare transmisă 
de Preşedintele României. A prezentat solicitările cuprinse în cererea de 
reexaminare şi a cerut ca în dezbateri să se găsească soluţiile pentru a 
răspunde observaţiilor transmise prin acest document. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a precizat că dezbaterea 
trebuie axată pe cele 5 puncte menţionate în cererea de reexaminare şi a 
reamintit că a cerut ca în lege să se clarifice şi problemele legate de 
despăgubirile produse de animalele sălbatice. Problematica este destul de 
complexă şi trebuie analizată cu mare atenţie.  

Domnul deputat Ion Melinte – a cerut să se consemneze poziţia sa în 
legătură cu despăgubirile pentru pagubele produse în special de mistreţi, dar 
şi de alte specii şi a afirmat că mistreţii au devenit mai importanţi decât 
oamenii şi că, în forma actuală, legea este mai mult în interesul şefilor şi 
administratorilor de fonduri de vânătoare şi, dacă forma finală nu va fi cea la 
care se aşteaptă, va cere la dezbaterea în plen retrimiterea acesteia la 
comisie. În aproape toate judeţele pagubele au luat amploare, oamenii dorm 
în câmp pentru a-şi proteja culturile, pentru că, din cauza mistreţilor, 
fermierii mari sunt băgaţi în faliment, iar micii agricultori sunt lăsaţi efectiv 
fără „mămăligă pe masă”. 
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Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că în forma finală a legii 
trebuie să se regăsească rezolvările la problemele ridicate, pentru că dacă 
forma nu va fi convenabilă tuturor, atunci vom avea fenomene nedorite, 
generate de distrugerile de recolte semnalate.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a afirmat că susţine în totalitate ceea 
ce a spus domnul deputat Ion Melinte.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a precizat că este în vigoare o 
hotărâre de Guvern care reglementează cum se acordă despăgubirile. Suntem 
interesaţi să găsim o soluţie, fiindcă toţi se confruntă cu aceleaşi probleme. 

Domnul deputat Florin Urcan – gestionarul administrează un bun al 
statului român. El îşi face datoria faţă de vânat. Să-i lăsăm să administreze 
cum cred de cuviinţă. Sunt asigurări făcute, vine asiguratorul şi constată, şi 
atunci asiguratorul plăteşte despăgubirile, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
stabilite.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor au fost revizuite punctele 
menţionate în cererea transmisă de Preşedintele României. S-a precizat că, la 
Senat, toate solicitările au fost respinse. 

S-a trecut la analiza articolelor menţionate în cerere. Membrii comisiei 
au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul suplimentar întocmit 
şi care aprobă solicitările formulate de Preşedinte. 

La  anexa nr. 1 s-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
În ansamblu, proiectul de raport, cu amendamente, a fost votat cu 

majoritate. S-au înregistrat 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  
Lucrările şedinţei din data de 7 mai 2015 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 (reexaminare; raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 280/2013/2015). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

În cadrul şedinţei au fost analizate anexele la Legea nr. 407/2006 – 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic şi au fost corelate datele 
privind perioadele de vânătoare care să asigure un regim complet de 
protecţie, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Directiva 2009/147/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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