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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
 

 

Bucureşti, 26.09.2016 
Nr. 4c-4/476 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 septembrie 2016 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 și 22 
septembrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 
717/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea 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; PLx 208/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi 
completarea 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, precum şi pentru înfiinţarea 
funcţiei de ataşat agricol (raport; PLx 312/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx 318/2016). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
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procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru 
completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
510/2014). 

6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Plx 
675/2015). 

7. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative privind măsurile 
necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a 
Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria (aviz; Plx 315/2016). 

 Lucrările şedinţei din ziua de 20 septembrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 
717/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea 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; PLx 208/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx 318/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Plx 
675/2015). 
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5. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative privind măsurile 
necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a 
Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria (aviz; Plx 315/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

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

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

Apelor si Pădurilor; 
- domnul Radu Codruț Ștefănescu – director general, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI;  
- domnul Marcel Grigore – director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI;  
- doamna Ileana Spiroiu – director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI;  
- doamna Lucia Smarandache – registrator de carte funciară, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI;  
- doamna Dana Ionescu – director juridic, Agenția Domeniilor 

Statului; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Aurel Macarie – consilier, Ministerul Finanțelor Publice; 
- domnul Claudiu Dumitriu – vicepreședinte, Federația Națională 

pentru Protecția Animalelor - FNPA. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele Comisiei. 
Domnia sa a afirmat că este necesară organizarea unei dezbateri cu 

participarea reprezentanților Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcției Generale a 
Vămilor, Poliței de Frontieră Române la care să se analizeze măsurile care 
se iau pentru intervenția și profilaxia în cazul pestei porcine africane. 
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A fost prezentată și forma inițială a unei scrisori pe care membrii 
Comisiei o adresează Prim-Ministrului României. 

Domnul deputat Ioan Dîrzu - a cerut organizarea unei întâlniri cu 
conducerea ANSVSA, Colegiului Medicilor Veterinari și sindicatelor.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 717/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a prezentat principalele 
amendamente formulate la proiectul de lege și a anunțat că a avut o discuție 
cu președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială pentru a 
organiza o ședință comună în care să se hotărască forma finală a proiectului 
de lege. A propus amânarea analizei. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Plx 318/2016). 

Domnul deputat Remus Cernea, inițiator, a prezentat proiectul de 
lege. Domnia sa a afirmat că obiectivul acestui act normativ este 
descurajarea actelor de cruzime față de animale prin dublarea pedepselor 
pentru cei care recurg la astfel de gesturi. Creșterea numărului și a gravității 
acestor acte impune o intervenție fermă din partea legislativului. 

Zilnic se înregistrează 2-3 cazuri de maltratare, schingiuire și 
mutilare a animalelor iar într-un singur an peste 900 de animale au fost 
aduse în adăposturi cu membrele tăiate, moarte de foame sau împușcate. 
Statistica a fost realizată de „Green Reportˮ cu ajutorul asociațiilor de 
apărare a drepturilor animalelor. Alte 542 de sesizări în care erau semnalate 
cazuri de abuz au fost înaintate autorităților.  

Supunerea animalelor la suferințe inutile sau chiar uciderea acestora 
este pedepsită conform legilor în vigoare, doar cu amendă sau cel mult cu 
închisoare de la șase luni la un an. Ținând cont că schingiuirea animalelor 
continuă, aceste pedepse sunt insuficiente.  

Proiectul de lege prevede modificarea alineatului (1) al articolului 25 
din Legea nr. 25/2004 privind protecția animalelor.  

Domnul Claudiu Dumitriu, vicepreședinte al FNPA – a afirmat că 
mulți oameni nu au interes pentru protecția animalelor. Se dorește o mărire 
a cuantumului pedepselor.  
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Domnul deputat Nini Săpunaru – a subliniat că, fiind vorba de 
pedepse, ar trebui să așteptăm și punctul de vedere al Comisiei juridice și a 
cerut amânarea analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea 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 (PLx 208/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că prevederile au fost 
preluate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2016 și a propus 
respingerea proiectului.  

Propunerea de întocmire a unui raport de respingere a fost aprobată 
cu majoritate. S-au înregistrat 30 de voturi pentru și 2 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (Plx 675/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că raportul la propunerea 
legislativă a fost retrimis din plen pentru întocmirea unui raport 
suplimentar. Guvernul nu susține propunerea legislativă.  

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă și a susținut că aprobarea măsurilor din propunerea legislativă ar 
fi benefică.  

Domnul deputat George Scarlat – a reamintit că este inițiator al 
acestei propuneri legislative și ea trebuie analizată cu atenție.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a susținut că ori se menține raportul 
inițial, ori să se dea raport de respingere.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a 
afirmat că propunerea este bună, dar trebuie să se țină seama de situația 
terenurilor care urmează a fi puse la dispoziția tinerilor fermieri. De 
asemenea, trebuie avute în vedere actele normative existente, pentru a se 
evita dubla reglementare.  

Doamna Dana Ionescu, director juridic la ADS – a atras atenția 
asupra unor obligații pe care ADS le are și care trebuie respectate, pentru că 
ele sunt prevăzute de cadrul legal actual. 
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S-a supus votului întocmirea unei note de menținerea raportului 
anterior. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
Propunerii legislative privind măsurile necesare implementării proiectului 
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze 
Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-
Austria (Plx 315/2016). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 septembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi 
completarea 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, precum şi pentru înfiinţarea 
funcţiei de ataşat agricol (raport; PLx 312/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

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

Au continuat  dezbaterile pe articole asupra Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 17/2016 privind 
modificarea şi completarea 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, precum şi pentru 
înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol (PLx 312/2016). 

Toate articolele au fost votate în unanimitate.  
În ansamblu, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului  nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea 
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, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de 
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ataşat agricol a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi pentru 
și 1 abținere.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 22 septembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru 
completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
510/2014). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Plx 510/2014). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă și a precizat că punctul de vedere al Guvernului este unul 
negativ. 

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui preraport de 
respingere, care să fie înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 30 de voturi 
pentru și 2 abțineri.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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