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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
 

 
Bucureşti, 13.09.2016 

Nr. 4c-4/451 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2016 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7 și 8 
septembrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

 1. Analiza propunerii Grupului Parlamentar al Partidului Social 
Democrat  privind propunerea de înlocuire a domnului deputat Liviu 
Harbuz din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură cu 
domnul deputat Alexandru Stănescu. 

 2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (raport; 
PLx 129/2016). 

 3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 
(raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru muncă și protecție socială; PLx 270/2016). 

 4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
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societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx 
208/2016). 

 5. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx 673/2015). 

 6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind unele 
măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (raport 
suplimentar comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
228/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 6 septembrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Analiza propunerii Grupului Parlamentar al Partidului Social 
Democrat  privind propunerea de înlocuire a domnului deputat Liviu 
Harbuz din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură cu 
domnul deputat Alexandru Stănescu. 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (raport; 
PLx 129/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 
(raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru muncă și protecție socială; PLx 270/2016). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind unele măsuri 
referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (raport suplimentar 
comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 228/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, 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, Dîrzu Ioan, Dolha 
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Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-Matiuţa Liviu, 
Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin.  
Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Raul Pop – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor 

si Pădurilor; 
- domnul Claudiu Frânc – președinte, Federația Crescătorilor de 

Porcine din România; 
- doamna Mariana Munteanu  -  președinte, Patronatul Peștelui din 

România; 
- domnul Gheorghe Stan – vicepreședinte, Patronatul peștelui din 

România; 
- domnul Ioan Dobrotchi – vicepreședinte, Patronatul Peștelui din 

România; 
- domnul Marius Prundeanu – consilier juridic, Camera Agricolă 

Națională; 
- domnul Dumitru Pletea – avocat, Camera Agricolă Națională; 
- doamna Claudia Anca Grecu – membru, Camera Agricolă 

Mehedinți. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele Comisiei. 
Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat o scrisoare primită de la 

Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat în care se menționează 
că Grupul propune ca domnul deputat Stănescu Alexandru să ocupe 
funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, în locul domnului deputat 
Harbuz Liviu, ca urmare a demisiei acestuia din Grupul parlamentar PSD.  

Propunerea a fost votată în unanimitate de membrii comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
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agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală (PLx 129/2016). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege 
și și-a exprimat dorința ca, până la sfârșitul acestui mandat, să fie posibilă 
elaborarea unui act normativ valabil, în interesul fermierilor. 

A propus constituirea unei subcomisii care să pregătească proiectul 
de lege.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR - a 
precizat că este nevoie ca atribuțiile care vor reveni camerelor agricole să 
fie redefinite, legea trebuie rediscutată integral. Guvernul nu susține acest 
proiect de lege așa cum este el prezentat acum și cere rediscutarea lui în 
ansamblu.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau - a reamintit că 
dezbateri în legătură cu legea camerelor agricole s-au mai purtat în 
comisie, dar fără a avea finalitatea dorită. Au trecut ani și legea nu este 
funcțională. Din păcate agricultura nu are o conducere clară, plutește în 
derivă. 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a cerut mai multă atenție 
pentru finalizarea acestui proiect legislativ. Este nevoie de bani pentru 
implementarea acestor prevederi, iar MADR trebuie să se implice mai 
mult.  

Domnul deputat Petre Daea – trebuie clarificat ce atribuții vor avea 
camerele agricole, trebuie văzut ce structuri mai rămân la MADR.  

Pentru a avea succes, acțiunea de constituire a camerelor agricole 
trebuie sprijinită cu bani de la buget.  

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că problema principală 
este că Guvernul nu mai dorește finanțarea procesului de constituire a 
camerelor agricole. PNL a luat decizia de a sprijini acest proiect.  

Nu este un proiect pe picior, lipsit de importanță, și de aceea 
trebuie organizată o amplă dezbatere la care să participe toți actorii cu 
atribuții în acest sistem.  

Domnul deputat Ion Melinte - dacă ar fi voință politică, procesul 
de constituire a camerelor agricole va putea fi finalizat.  

Domnul Claudiu Frânc, președinte FCBR - a cerut crearea și a unei 
structuri de informare și armonizarea actelor normative existente.  
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Doamna Claudia Anca Grecu, membru în Camera Agricolă 
Mehedinți și domnul Marius Prundeanu, consilier juridic la Camera 
Agricolă Națională au apreciat dezbaterile din comisie asupra înființării 
camerelor agricole și au cerut urgentarea procedurilor legislative pentru 
elaborarea unui act normativ care să răspundă intereselor fermierilor. 

S-a hotărât constituirea unei subcomisii care să pregătească forma 
finală a proiectului de lege care va fi dezbătut în comisie pe această temă. 
Din subcomisie vor face parte domnii deputați Nini Săpunaru, Ion Bălan, 
George Scarlat, Nechita Stelian Dolha, Alexandru Stănescu, Petre Daea, 
Marin Anton.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Plx 
228/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru - a precizat că proiectul a fost 
retrimis din plenul Camerei Deputaților pentru a fi reanalizat.  

Au urmat dezbateri și s-au formulat amendamente.  
După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca 

raportul suplimentar întocmit să fie în forma în care a fost retrimis din 
plenul Camerei Deputaților.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 
din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea 
Gărzilor forestiere (PLx 270/2016). 

Domnul Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor 
si Pădurilor – a prezentat proiectul de lege.  

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

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 septembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx 673/2015). 
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Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, 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, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-Matiuţa Liviu, 
Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin.  
Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent. 

A participat ca invitat domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură (PLx 673/2015). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a 
precizat că Guvernul susține inițiativa, cu condiția de a se ține cont de 
punctul de vedere exprimat în scris.  

Au urmat dezbateri asupra proiectului de preraport întocmit. 
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, 

proiectul de preraport a fost aprobat în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 septembrie 2016, 

având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx 
208/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
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Alexandru, 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, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Holban Titi, Laza-Matiuţa Liviu, 
Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin.  
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 Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PLx 
208/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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