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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

              Bucureşti, 04.03.2013    
             Nr.24/105 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27 
şi 28 februarie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare (raport; PL.x 468/2012); 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
interes naţional „Autostrada Timişoara – Lugoj” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 412/2012); 

3. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea 
unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 28/2013); 

4. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta  Dunării” (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
Plx.156/2011/2013); 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 329/2012); 
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6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 27/2013); 

7. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
(raport; PLx.652/2008/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 26 februarie 2013 au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare (raport; PL.x 468/2012); 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
interes naţional „Autostrada Timişoara – Lugoj” (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 412/2012); 

3. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea 
unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor 
(raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 28/2013); 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (raport; PL.x 27/2013); 

5. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
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domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
(raport; PLx.652/2008/2013). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu 
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, Ministerul 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florian Udrea – director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
 - doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin 

Anton, vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

suplimentele alimentare (PL.x468/2012). 
Domnul deputat Marin Anton a prezentat o scrisoare din partea 

reprezentanţilor Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) care au 
cerut reprogramarea analizei proiectului de lege privind suplimentele 
alimentare pentru că preşedintele acestei agenţii nu poate fi prezent la 
dezbatere, aflându-se într-o delegaţie externă. 

S-a propus amânarea. Propunerea de amânare a fost aprobată în 
unanimitate. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate 
în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a 
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Pădurilor – ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a 
obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara – Lugoj” ( PL.x 
412/2012). 

Domnul deputat Ion Tabugan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a precizat că pentru realizarea lucrărilor de 
construcţie a Autostrăzii Timişoara – Lugoj este necesară transmiterea 
unor terenuri, în suprafaţă de 136.655 mp, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea 
realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul Dănuţ Iacob, director în MMSC a precizat că Guvernul 

susţine adoptarea proiectului de lege. S-a propus aprobarea. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2012 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor (PL.x 28/2013). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. 

S-a propus aprobarea proiectului de lege. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 27/2013). 

Domnul Valeriu Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat expunerea de motive şi a subliniat că prezenta ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului vizează prorogarea termenului cu privire la 
organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerelor 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală prevăzut la art.II alin (1) din Legea nr.122/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Ion Melinte a declarat că este nemulţumit de 

prelungirea termenului pentru că acum era un moment potrivit pentru 
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organizarea alegerilor, iar camerele agricole trebuie organizate într-un 
timp rezonabil. 

Domnii deputaţi Nechita Stelian Dolha şi Iulian Radu Surugiu au 
afirmat că procesul de constituire a camerelor agricole trebuie atent 
organizat, fără grabă, pentru a avea nişte organisme care să 
funcţioneze foarte bine încă de la început. 

Domnul deputat Petre Daea a menţionat că ne aflăm într-o 
dificultate procedurală şi că trebuie analizate atent toate aspectele. 

Doamna deputat Maria Dragomir a subliniat diferenţele dintre 
agricultură şi alte domenii şi a cerut să se arate care sunt motivele 
adevărate pentru care constituirea camerelor agricole este amânată. 

Domnul deputat Cătălin Teodorescu a arătat că amânarea cu 2 
luni a procesului de constituire nu este o problemă aşa gravă, dar 
trebuie bine analizat. 

S-a propus aprobarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL.x 27/2013). 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 27 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 
privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
(PLx.652/2008/2013). 

Domnul deputat Zisu Stanciu, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a menţionat că au existat obiecţii privind 
neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea 
Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” formulate în cererea de reexaminare trimisă de 
Preşedintele României. 
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Domnul Valentin Olimpiu Soneriu, secretar de stat în MADR a 
precizat că ministerul nu susţine proiectul de lege. 

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 februarie 2013, 

începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta  Dunării” (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PLx.156/2011/2013); 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind modificarea 
alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PL.x 329/2012). 

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu 
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- Domnul  Valentin Olimpiu Soneriu - secretar de stat, 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Danuţ Iacob - director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- Domnul Florian Udrea - director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 
pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale 
a zonei „Delta  Dunării” (PLx.156/2011/2013). 
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Domnul Dănuţ Iacob, director în Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice a precizat că proiectul de lege se află în analiză 
pentru a da curs cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României. În cerere se punctează că la art.1 pct.2.6 Legea de aprobare 
a ordonanţei de urgenţă nr.127/2010 prevede introducerea „vânătorii 
raţional reglementată” printre activităţile care se pot desfăşura pe 
teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. De asemenea, potrivit 
art.1 pct.2.9, prevederea conform căreia „desfăşurarea activităţilor de 
vânătoare pe teritoriul rezervaţiei” constituie contravenţie, este 
abrogat. Drept consecinţă, vânătoarea în rezervaţie este 
dezincriminată, aceasta nemaifiind o faptă care să constituie 
contravenţie. Considerăm că o asemenea practică, fără o reglementare 
şi limitare strictă, poate avea drept consecinţă punerea în pericol a 
existenţei speciilor şi a habitatelor protejate. De aceea, solicităm 
revenire la textul iniţial de sancţionare a desfăşurării activităţilor de 
vânătoare pe teritoriul rezervaţiei. 

Domnul deputat Ion Tabugan a cerut clarificarea problemelor 
ridicate în acest caz şi a afirmat că o soluţie ar fi amânarea analizei. 

Domnul deputat Petre Daea a arătat că lucrurile trebuie 
clarificate, pentru a nu apărea efecte secundare. A cerut să se aibă în 
vedere atât pasiunea pentru vânătoare, cât şi dorinţa de respectare a 
identităţii locale. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL.x 329/2012). 

Domnul deputat Liviu Matiuţă Laza a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei, pentru corelarea modificărilor din această propunere 
legislativă cu cele care vor fi făcute în noua formă a Codului Silvic. 
Propunerea a fost votată în majoritate. S-au înregistrat 28 de voturi 
pentru şi două abţineri. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 28 februarie 2013, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Cererii de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru 
adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
„Delta  Dunării” (raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PLx.156/2011/2013); 
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Au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, Chirteş Ioan-Cristian, Daea Petre, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu 
Alexandru, Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat 
Daniel Constantin. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Danuţ Iacob - director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- Domnul Florian Udrea - director, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
Au continuat dezbaterile asupra Cererii de reexaminare a Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 
pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale 
a zonei „Delta  Dunării” (PLx.156/2011/2013). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a propus amânarea 
analizei, pentru ca reprezentanţii MMSC să formuleze un punct de 
vedre mai clar. A cerut să se ţină cont şi de modificările survenite, 
precum şi de măsurile care se impun pentru menţinerea unui echilibru 
între specii. 

Domnul deputat Ion Bălan a precizat că activitatea de vânătoare 
este reglementată. Acum vânătoarea în Delta Dunării este oprită. A 
cerut amânarea pentru a căuta cea mai bună soluţie. 

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

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Nini Săpunaru    Costel Şoptică  
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