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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 10 septembrie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiză privind art.37 alin.(1) lit.e) şi punctul 26 la Anexă din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, referitor la parcurile recreative, 
tematice şi educaţionale. 

2. Analiză privind situaţia din sectorul laptelui.  
3. 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. 398/2013). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2015 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat; PL.x 564/2015). 

Lucrările şedinţei din data de 8 septembrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Analiză privind art.37 alin.(1) lit.e) şi punctul 26 la Anexă din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, referitor la parcurile recreative, 
tematice şi educaţionale. 

2. Analiză privind situaţia din sectorul laptelui.  
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2015 (aviz comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat; PL.x 564/2015). 
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Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Anne Jugănaru – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Florin Barbu – director general, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Paul Anghel – director general, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Cristina Coruţ – inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Mariana Ieremia - inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- doamna Carmen Deftu - inspector concurenţă, Consiliul 

Concurenţei; 
- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Nicoleta Maria Criţ - consilier juridic, RPLP Kronstadt RA; 
- domnul Ciprian Cojan – responsabil fond forestier, RPLP Kronstadt 

RA; 
- domnul Dorin Cojocaru – preşedinte, Asociaţia Patronală Română 

din Industria Laptelui - APRIL; 
- domnul Claudiu Frânc – preşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România – FCBR; 
- domnul Cristian Lungu – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România – FCBR; 
- domnul Dorel Secară – vicepreşedinte, Federaţia Crescătorilor de 

Bovine din România – FCBR; 
- domnul Radu Ioan Moldovan – vicepreşedinte, Federaţia 

Crescătorilor de Bovine din România – FCBR; 
- domnul Petru Bordean – membru, Federaţia Crescătorilor de Bovine 

din România – FCBR; 
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- domnul Gavrilă Tuchiluş - director general,  Agrimat Matca SA 
Galaţi; 

- domnul Florin Căpăţînă – vicepreşedinte, Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România - AMRC;  

- doamna Delia Nica – director, Asociația Marilor Rețele Comerciale 
din România - AMRC;  

- doamna Aura Rădulescu – membru, Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România  (CORA) - AMRC;  

- domnul Tiberiu Dăneţiu - membru, Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România  (AUCHAN) - AMRC;  

- domnul George Bădescu – consilier, membru, Asociația 
Marilor Rețele Comerciale din România - AMRC;  

- doamna Oana Lungu – director achiziţii, KAUFLAND; 
- doamna Andreea Creţu-Voican – consilier juridic, KAUFLAND, 
- domnul Istvan Bangyan – manager calitate – SELGROS CASH & 

CARRY S.R.L.. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la analiza privind art.37 alin.(1) lit.e) şi punctul 26 la Anexă 

din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, referitor la parcurile 
recreative, tematice şi educaţionale. 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a prezentat o informare legată de 
implicaţiile în teritoriu ale prevederilor respective şi a subliniat că soluţia 
pentru înlăturarea neajunsurilor este adoptarea unor amendamente la Legea 
nr. 46/2008 – Codul silvic. 

Doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în MMAP, a cerut ca fiecare 
aspect să fie analizat, pentru că sunt unele particularităţi de care trebuie să se 
ţină cont.  

Domnul deputat Nini Săpunaru a propus să se constituie o subcomisie 
formată din domnii deputaţi Ioan Cristian Chirteş, Marian Avram, Ion 
Tabugan, Tinel Gheorghe, Laza Liviu Matiuţă care să analizeze aspectele 
avute în dezbatere şi să găsească o soluţie pentru domeniul analizat.  

În continuare s-a trecut la Analiza privind situaţia din sectorul laptelui. 
Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu a prezentat motivele care au 

condus la organizarea acestei dezbateri şi a afirmat că trebuie căutate soluţii 
pentru sprijinirea fermierilor şi a procesatorilor de lapte care-şi desfăşoară 
activitatea în România. 

 Domnul Claudiu Frânc, preşedinte al FCBR – a prezentat o situaţie 
amplă a stării sectorului creşterii bovinelor în România şi a afirmat că, în 
competiţia cu producătorii din alte ţări, fermierii români sunt  dezavantajaţi, 
atât în ceea ce priveşte raporturile cu procesatorii de lapte cât şi în plan 
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economic, aflându-se în pericolul de a-şi lichida fermele din cauza 
condiţiilor economice nefavorabile şi a concurenţei agresive din partea 
fermierilor din ţări europene. 

A cerut clarificarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte etichetarea 
produselor lactate şi inscripţionarea pe etichete a datelor privind ţara de 
origine a materiei prime, a datelor referitoare la cât lapte crud există în 
fiecare produs, cât lapte praf a fost utilizat şi date legate de ce cantităţi de 
alte produse sunt incluse în produsul lactat prezentat pe piaţă.  

A subliniat că este necesară studierea legislaţiei din ţări europene care 
şi-au modificat legislaţia internă pentru a proteja producătorii naţionali şi a 
cerut transparentizarea pieţei interne, pentru a se putea acţiona acolo unde se 
constată încălcări ale regulilor pieţei.  

De asemenea, a cerut reanalizarea programului „Cornul şi laptele” care 
ar trebui să valorifice mai mult resursele interne.  

Domnul Dorel Secară, vicepreşedinte al FCBR, domnul Gavrilă 
Tuchiluş, director general al Agrimat Matca SA Galaţi, au susţinut că este 
esenţial să se precizeze ţara de origine a produsului, concomitent cu 
desfăşurarea de campanii de promovare a produselor româneşti. Militează de 
5-6 ani pentru elaborarea unei legi a etichetării, şi consideră un gest de 
patriotism elementar promovarea produselor româneşti. Mare parte dintre 
fermieri au ajuns să lucreze pe pierdere şi a cerut conducerii ANSVSA mai 
multă  implicare în urmărirea aplicării legislaţiei specifice în domeniu, 
pentru că intră în ţară cantităţi importante de lapte de o calitate îndoielnică şi 
cu preţuri care destabilizează piaţa internă. 

În cazul în care se vor simţi abandonaţi de autorităţile naţionale vor 
trece la proteste în lanţ pentru a atrage atenţia asupra situaţiei grele în care se 
află în prezent.  

Au cerut ca pe primul loc să se situeze comerţul cu produse lactate de 
calitate şi sănătoase. Este necesar un preţ de intervenţie pe piaţă şi au afirmat 
că este necesară o prioritizare a probelelor pe regiuni.  

Domnul Dorin Cojocaru, preşedinte APRIL, a afirmat că s-au 
înregistrat cantităţi mai mici de lapte importat faţă de anii anteriori. 
Regulamentele existente acum în piaţă acoperă, legislativ, tot spectrul. A 
cerut mai mare atenţie pentru creşterea exporturilor româneşti de lapte crud 
şi produselor lactate, precum şi creşterea competitivităţii activităţii în 
domeniu. 

A cerut la Uniunea Europeană subvenţii pentru exportul în ţări terţe.  
Domnul deputat Marian Avram – a precizat că UE a stabilit un ajutor 

de 500 milioane euro pentru sectorul creşterii bovinelor şi a afirmat că 
sumele care  sunt destinate fermierilor români trebuie să ajungă cât mai 
repede la beneficiarii ajutoarelor.  
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Este o situaţie de criză, ANSVSA să revadă regulamentele şi să se 
gândească la faptul că dacă autorităţile româneşti cu atribuţii în sector îşi fac 
datoria, nu se poate să nu avem rezultate. În programul strategic al ANSVSA 
ar trebui urmărit laptele reconstituit. Se înregistrează disfuncţionalităţi în 
piaţă, evaziune fiscală. A cerut să se revină la formele de sprijin anterioare.  

A afirmat că, dacă nu vor fi luate măsuri, fermele mici nu vor rezista în 
actualele condiţii de piaţă.  

Doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedinte al ANSVSA, a arătat că 
situaţiile actuale sunt reglementate, iar în prezent este în procesul de 
legiferare o iniţiativă privitoare la etichetare.  

Domnii deputaţi Tinel Gheorghe, Petre Daea, Nini Săpunaru, George 
Scarlat, Vasile Iliuţă, Nechita Stelian Dolha, Liviu Harbuz au subliniat 
necesitatea unei mai bune organizări a sectorului analizat, creşterea 
implicării instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, compatibilizarea 
intereselor pe lanţul de produse, aplicarea întocmai a legislaţiei existente, 
rentabilizarea activităţii de producţie, consolidarea brandurilor autohtone, 
stabilirea unor raporturi corecte cu lanţurile de supermarketuri. S-a cerut 
Consiliului Concurenţei să vegheze asupra formării preţurilor.  

Domnii Florin Căpăţînă, vicepreşedinte AMRC, Tiberiu Dăneţiu, 
membru AMRC, doamna Aura Rădulescu, membru AMRC, doamna Oana 
Lungu, director achiziţii Kaufland au prezentat situaţia privind comerţul cu 
produse lactate în lanţurile de supermarketuri şi procentele de produse 
româneşti în totalul vânzărilor de produse lactate.  

Domnul deputat Nini Săpunaru - a propus constituirea unei subcomisii 
formată din domnii deputaţi Ioan Dîrzu, Valeriu Andrei Steriu, Liviu 
Harbuz, Marian Avram, Nini Săpunaru care să analizeze în detaliu situaţia 
din sectorul creşterii bovinelor şi sectorul laptelui şi să prezinte un raport şi 
măsuri pentru îndreptarea situaţiei.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015 (PL.x 564/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 septembrie 2015, 
având  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 
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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. 398/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările 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. 398/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a stabilit ca analiza să fie reluată într-o şedinţă 
viitoare, în prezenta ministerului agriculturii. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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