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             Nr.4c-4/170 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 
şi 27 martie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii 
şi servicii; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 450/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi 
pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală (reexaminare; PL.x 334/2013/2014). 
  4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (raport; Pl.x 678/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea 
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unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 
alin.(1) din Legea 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, 
precum şi pentru prorogarea unor termene (aviz; Pl.x 118/2014). 

 7. Analiza situaţiei privind siguranţa alimentară şi a măsurilor 
luate pentru respectarea legislaţiei în domeniul importului de produse 
alimentare. 

Lucrările şedinţei din ziua de 25 martie 2014 au început la ora 
1400 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii 
şi servicii; PL.x 398/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe 
drumurile publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; PL.x 450/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea 
unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 
alin.(1) din Legea 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, 
precum şi pentru prorogarea unor termene (aviz; Pl.x 118/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, 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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
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Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Nagy Peter Tamas – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Lazăr – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 
- domnul Antonie Calcioiu – director, Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

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

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(PL.x 398/2013). 

Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor la proiectul de 
lege, a anunţat că în ziua de 24 martie 2014, în cadrul subcomisiei 
pentru îmbunătăţiri funciare s-a realizat o analiză a stadiului în care se 
află măsurile de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi a 
cerut amânarea analizei în comisie, până la o dată la care toţi factorii 
implicaţi în această activitate se vor pune de acord în legătură cu 
prevederile din proiectul de lege. 

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

unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole 
pe drumurile publice (PL.x 450/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea, pentru o săptămână, 
a analizei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze 
situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea 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, precum şi pentru prorogarea unor termene (Pl.x 
118/2014). În timpul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 martie 2014, 

începând cu ora 930. Ordinea de zi  aprobată a fost următoarea: 
1. Analiza situaţiei privind siguranţa alimentară şi a măsurilor 

luate pentru respectarea legislaţiei în domeniul importului de produse 
alimentare. 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, 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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Marius Dunca – preşedinte, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Claudiu Ardeleanu – director general, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Bogdan Dumitrache – secretar general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Ioan Cristian Duicu – director general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Maximilian Ilie Drăgan – director general, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
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- domnul Angel Constantin Dulgheriu – director, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Anica Popa – şef serviciu, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor; 

- doamna Mirona Daea – director, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

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

Domnul deputat Marian Avram – a arătat că a cerut realizarea 
acestei analize în comisie pornind de la neregulile constatate de 
organele de control în ultima perioadă. Au fost înregistrate tot mai 
dese scandaluri care se referă la nereguli în ceea ce priveşte asigurarea 
pieţei româneşti cu carne proaspătă sau cu preparate din carne, multe 
dintre ele fiind aduse din import.  

 A cerut explicaţii în legătură cu capacitatea organismelor 
implicate în reglementarea pieţei produselor alimentare de a stăpâni 
situaţia şi a solicitat date legate de urmărirea trasabilităţii produselor şi 
explicaţii în legătură cu existenţa pe piaţa românească a sute de tone 
de produse a căror provenienţă nu este cunoscută. 

A arătat că invazia de produse alimentare din import a dus la 
scăderea nejustificată a preţurilor pe piaţa cărnii, fapt care pune în 
pericol existenţa fermierilor români care nu pot face faţă concurenţei 
neloiale. 

 A afirmat că nu este normal ca neregulile din piaţă să fie 
descoperite de SRI şi DIICOT şi nu de instituţiile statului cu atribuţii 
în domeniu.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a solicitat date legate de 
cantităţile de carne alterată descoperite în piaţă şi a cerut precizări în 
legătură cu eventualele încălcări ale limitelor între atribuţiile 
instituţiilor implicate.  

În continuare au luat cuvântul domnii Bogdan Dumitrache, 
secretar general ANSVSA, Maximilian Ilie Drăgan, director general 
ANSVSA, Angel Constantin Dulgheriu, director ANSVSA, care au 
arătat că în data de 11.03.2014 DIICOT a informat ANSVSA asupra 
efectuării anumitor cercetări asupra unor agenţi economici, care 
desfăşurau activităţi în domeniul comercializării cărnii, în ceea ce 
priveşte punerea în consum de alimente alterate, sau care au fost 
injectate în scopul creşterii greutăţii. Aceste societăţi îşi desfăşoară 
activitatea în judeţele Cluj, Iaşi, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare, precum 
şi în municipiul Bucureşti. 

A prezentat şi rezultatele controalelor făcute în acest caz.  
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Domnul Claudiu Ardelean, director general în MFP, a prezentat 
preocuparea Direcţiei Generale a Vămilor pentru aplicarea 
reglementărilor la frontiere şi a precizat măsurile pe care le aplică 
instituţia în ceea ce priveşte controlul vamal, care este unul 
multidisciplinar. 

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că nicio instituţie nu 
mai are reprezentanţi în vămi şi a cerut o situaţie din care să reiasă 
câte controale tematice au fost făcute în ultimii 3 ani. 

Domnul Marius Dunca, preşedinte ANPC, a prezentat măsurile 
luate de instituţia pe care o conduce şi a precizat că toate cantităţile de 
alimente găsite necorespunzătoare au fost oprite de la comercializare.  

Domnul deputat George Scarlat – a apreciat necesitatea analizei 
şi a cerut opinia invitaţilor în legătură cu gradul de acoperire din punct 
de vedere legislativ a domeniului analizat.  

Domnul deputat Stelian Dolha – a cerut mult mai mare atenţie 
pentru ce se întâmplă pe piaţa internă şi funcţionarea corectă a 
sistemului rapid de alertă. 

Domnul deputat Petre Daea – a cerut participarea tuturor la 
rezolvarea problemelor apărute în sistem, având în vedere că populaţia 
trebuie să fie permanent în siguranţă. 

A afirmat că sunt necesare şi alte informaţii, pentru a vedea cât 
de fidel sunt reflectate acţiunile întreprinse. A cerut ca munca de 
prevenţie să fie întărită. 

Domnul deputat Toader Dima –a arătat să sunt reţele bine puse 
la punct care nu urmăresc decât să câştige de pe urma vânzării unor 
produse alimentare care nu îndeplinesc condiţiile cerute de securitatea 
alimentară. Nereguli s-au constatat şi la vânzarea de carne de pasăre. 
Consideră că trebuie simplificat traseul de la producător la consumator 
şi diminuarea procentului pe care-l reprezintă mărfurile nefiscalizate.  

Domnul deputat Marin Anton – a afirmat că, din păcate, în cazul 
analizat, cei care şi-au făcut datoria au fost SRI şi DIICOT, şi nu cei 
care chiar aveau această datorie, sunt probleme legate de frauda 
fiscală, de sănătatea şi siguranţa alimentară la care aşteaptă răspuns de 
la reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii. Trebuie văzut ce trebuie 
schimbat la nivel legislativ.  

Domnii deputaţi Ion Melinte, Andrei Valeriu Steriu şi George 
Scarlat au cerut măsuri pentru garantarea securităţii alimentare, 
controale mai dese în piaţă şi mai mare grijă pentru protejarea 
fermierilor români. Trebuie luptat împotriva evaziunii fiscale pentru a 
se putea lua şi măsuri de scădere a TVA la carne.  
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Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
cerut ca astfel de analize să se organizeze mai des. A arătat că sunt 
unele acte normative care trebuie modificate şi că este nevoie de mai 
multă comunicare.  

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 martie 2014, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi 
pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală (reexaminare; PL.x 334/2013/2014). 
  2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (raport; Pl.x 678/2013). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Calotă Florică Ică, 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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

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

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

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare 

formulată de Preşedintele României asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 
334/2013/2014). 

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

Domnul deputat Stelian Dolha – a afirmat că proiectului de lege 
trebuie să i se acorde mai multă atenţie. Trebuie găsită o formă de 
finanţare a camerelor agricole.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Marin Anton, Kelemen Atilla 
Bela Ladislau, Ioan Munteanu, Vasile Gudu, Petre Daea, Liviu 
Harbuz.  

S-a propus amânarea pentru o săptămână a analizei. Propunerea 
a fost respinsă cu majoritate. S-au înregistrat 10 voturi pentru 
respingere şi 23 de voturi contra respingerii.  

S-a propus respingerea cererii de reexaminare. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi pentru respingere, 6 
voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 
Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (Pl.x 678/2013). 

 Domnul deputat Andrei Valeriu Steriu a prezentat proiectul de 
lege şi a cerut respingerea acestuia. Domnul Dumitru Daniel 
Botănoiu, secretar de stat în MADR, a precizat că Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă. 

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată cu majoritate. 
S-au înregistrat 20 de voturi pentru respingere, 3 voturi împotrivă şi 
10 abţineri.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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