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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
 

 

Bucureşti, 10.10.2016 
Nr. 4c-4/529 

 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
27, 28 și 29 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 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia 
pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 270/2016). 

3. Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative privind 
modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport 
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comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
650/2015). 

4. Situaţia bolilor ce reprezintă ameninţări epidemiologice 
majore: pesta porcină africană şi dermatoza nodulară contagioasă a 
bovinelor.  

5. Analiză şi dezbateri asupra modului de finanţare a 
proiectelor de producţie agricolă bio (ecologice). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe 
de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, 
în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internațional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 373/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 27 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 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia 
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pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 270/2016). 

3. Situaţia bolilor ce reprezintă ameninţări epidemiologice 
majore: pesta porcină africană şi dermatoza nodulară contagioasă a 
bovinelor. 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 33 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, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu, Steriu Andrei-Valeriu. Domnii deputați  Daniel Constantin și  
Florin Cătălin Teodorescu au fost absenți. 

Analiza asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (PLx 717/2015) și  Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 270/2016) a fost comună 
cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Au participat ca invitați:  
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor si Pădurilor; 
- domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, Ministerul 

Finanțelor Publice; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor 

si Pădurilor; 
- domnul Valentin Neagoe – președinte al Sindicatului 

Național al Gărzii de Mediu; 
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- domnul Ciprian Șoavă – membru al Biroului executiv al 
Sindicatului Național de Mediu – Ecologistul; 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și protecție 
socială și de domnul deputat Nini Săpunaru, președintele Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice. 

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 Adrian Solomon a prezentat proiectul de 
lege și a cerut ca dezbaterea să se axeze doar pe punctele în care 
cele două comisii sesizate trebuie să-și armonizeze pozițiile. 

 În legătură cu asigurarea surselor de finanțare, domnia sa a 
precizat că măsura privind echivalarea veniturilor să fie aplicată din 
data de 1 ianuarie 2017, pentru ca să existe timpul necesar pentru 
evidențierea acestor sume suplimentare în bugetul pe anul viitor.  

Domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat în MFP -  a atras 
atenția că este vorba de o dublare a cheltuielilor pentru salarii la 
MMAP și Guvernul nu susține adoptarea acestui amendament.  

Domnul deputat Marin Anton – a afirmat că nu este de acord 
cu poziția exprimată de reprezentantul MFP și a susținut că măsura 
de echivalare este binevenită.  

Doamna deputat Rovana Plumb – a arătat că, din cauza 
salariului nemotivant, mulți angajați din MMAP au plecat în alte 
domenii și că o reașezare a salariilor ar fi binevenită și s-ar face o 
dreptate în acest domeniu, pentru că poluarea ne costă foarte mult. 
Este nevoie de o lege unitară a salarizării în sectorul bugetar.  

S-au supus votului amendamentele propuse, care se regăsesc 
în raport. Art. II a fost votat în unanimitate. În ansamblu, raportul 
comun de înlocuire asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere a fost aprobat în unanimitate.  
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În continuare s-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi 
pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 270/2016). 

Au urmat dezbateri generale.  
După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului proiectul de 

raport preliminar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere. Propunerea de raport preliminar a fost aprobată 
în unanimitate.   

Dezbaterile în ședință au continuat cu analiza situației bolilor 
ce reprezintă ameninţări epidemiologice majore: pesta porcină 
africană şi dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor. 

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

Au participat ca invitați: 
- domnul Achim Irimescu – Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
- 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 Roatiș Chețan – președinte, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreședinte, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
- domnul Mihai Ponea – vicepreședinte, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
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- domnul Dorel Fronea – vicepreședinte Agenția Națională 
de Administrare Fiscală; 

- domnul Corneliu Ceica – director general, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- domnul Daniel Dragne – prim adjunct, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență; 

- domnul Andrei Popa – ofițer specialist, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență; 

- domnul Liviu-Marius Galoș - inspector general, 
 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 

- domnul Emil Florian Dumitru – președinte, Federația 
Națională PROAGRO; 

- domnul Viorel Andronie – președinte, Colegiul Medicilor 
Veterinari din România 

- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor 
si Pădurilor. 

Domnul deputat Nini Săpunaru - a subliniat importanța 
analizei din comisie și a afirmat că nu există o colaborare 
instituțională în măsură să dea garanția că pericolele reprezentate de 
prezența în țările vecine a focarelor de pestă porcină africană nu 
reprezintă o amenințare și pentru țara noastră. 

 Trebuie asigurate toate măsurile pe care această situație 
gravă le cere, pentru că nici nu se pot comensura pagubele pe care 
apariția unui focar de boală o poate produce în România. 

Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii – a subliniat 
importanța analizei și a măsurilor care trebuie luate pentru 
prevenirea apariției focarelor de pestă porcină africană în România, 
în condițiile în care această epizootie este prezentă în Ucraina, 
Rusia, Belarus și Republica Moldova, precum și în țări membre ale 
Uniunii Europene ca Lituania, Letonia, Estonia și Polonia. Domnia 
sa a atras atenția că regimul frontalier nu este așa de strict cu 
Republica Moldova. E mai ușor să previi decât să tratezi și trebuie 
luate măsuri coordonate pentru evitarea apariției bolii. 
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Domnul Radu Roatiș Chețan, președinte al ANSVSA – a 
prezentat măsurile pe care instituția le-a luat și a subliniat că, pentru 
a asigura succesul acestora, toate pachetele de măsuri trebuie 
coordonate, pentru că, potrivit legislației, sunt și alte instituții care 
au obligații în acest domeniu. 

Au urmat dezbateri.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 septembrie 

2016, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 

modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
650/2015). 

2. Analiză şi dezbateri asupra modului de finanţare a 
proiectelor de producţie agricolă bio (ecologice). 

  Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 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, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu 
Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. Domnul 
deputat Daniel Constantin a fost absent. 

Au participat ca invitați:  
- doamna Elena Tatomir – director general, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Avraham Marian Cioceanu – președinte, Bio 
România; 

- domnul Viorel Nica – director, S.C. AGRICHIM SRL 
Fetești Ialomița; 

- domnul Eugen Tocileanu – primar, Primăria Sărățeni, 
județul Ialomița; 

- doamna Camelia Popa – consilier tehnic, S.C. Bio Terra 
SRL; 

- doamna Cătălina Neague – expert RENAR. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

președintele comisiei. 
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că a cerut 

organizarea acestei dezbateri ca urmare a unor sesizări formulate de 
reprezentanți ai fermierilor care sunt implicați în producția agricolă 
bio.  

Din partea acestora au fost formulate o seamă de critici în 
legătură cu comportamentul unor organisme care au sarcini în 
domeniul inspecției și certificării producției bio și au criticat și 
modul în care departamente din MADR cu răspunderi în acest 
domeniu transpun în practică regulamentele europene. 

Au urmat dezbateri. 
Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 29 septembrie 

2016, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative privind 

modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
650/2015). 
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2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe 
de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, 
în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internațional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 373/2016). 

Au fost prezenţi 32 de deputați, din totalul de 33 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, Niculae Aurel, 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 Propunerii legislative 
privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
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administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (Plx 
650/2015) și Proiectului de Lege privind modificarea Legii 
nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport 
Internațional Braşov-Ghimbav" (PLx 373/2016). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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