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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6 şi 8 
octombrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei create de executarea silită a unor societăţi din 
domeniul piscicol pentru proiecte aprobate prin Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007 – 2013. 

2. Propuneri privind amendamente la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PLx 459/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PLx 288/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; PLx 279/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PLx 413/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PLx 418/2015). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PLx171/2015). 

9. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege 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 
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"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 618/2015). 

10. Analiza privind organizarea şi condiţiile de concurs pentru 
ocuparea posturilor în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare  (raport; PLx405/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 6 octombrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei create de executarea silită a unor societăţi din 
domeniul piscicol pentru proiecte aprobate prin Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007 – 2013. 

2.  Propuneri privind amendamente la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PLx 459/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea 
art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 (raport; PLx 279/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PLx171/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege 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 Internaţional Braşov-Ghimbav"               (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 618/2015). 

7. Analiza privind organizarea şi condiţiile de concurs pentru 
ocuparea posturilor în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare  (raport; PLx405/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. Domnul deputat Marian Ghiveciu a absentat nemotivat. Doamna 
deputat Liliana Ciobanu, a absentat motivat fiind în delegaţie externa. 

Au participat ca invitaţi: 
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- domnul Daniel Constantin -  ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale; 

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

- domnul Attila Gyorgy - secretar de stat, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- domnul Dumitru Băiculescu -  preşedinte, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Jozsef Birtalan – preşedinte, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 

- doamna Xenia Teodorescu - director general, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 

- doamna Mihaela Luminiţa Baciu - director general adjunct, Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici; 

- domnul Florin Barbu - director general, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare;  

- domnul Ciceronis Cumpănăşoiu - director general, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  

- domnul Constantin Trifu – consilier,  Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Dana Chircă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Valentin Apostol – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Gheorghe Anghel – consilier, Ministerul Transporturilor; 
- domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de Albine 

din România; 
- doamna Mariana Munteanu – preşedinte,  Patronatul Peştelui din 

România; 
- domnul Adrian Straja – administrator, Societatea Comercială 

Her&STRA CYPRINUS SRL. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza situaţiei create de executarea silită 

a unor societăţi din domeniul piscicol pentru proiecte aprobate prin 
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013. 

Doamna Mariana Munteanu, preşedintele Patronatului Peştelui din 
România şi domnul Adrian Straja, administrator al Societăţii Comerciale 
Her&STRA CYPRINUS SRL au prezentat poziţia Patronatului Peştelui 
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din România şi a celor care lucrează în domeniu şi care au accesat fonduri 
în urma depunerii cererilor de finanţare depuse la Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit în perioada 
2010 – 2011 de către cei 26 de agenţi economici care-şi desfăşoară 
activitatea de acvacultură în perimetrul siturilor Natura 2000. 

Încasarea primelor de către beneficiari s-a realizat ca urmare a 
aprobării Cererilor de finanţare formulate, în baza Ordinelor de finanţare 
nerambursabilă şi a aprobării Cererilor de plată, toate aceste titluri fiind 
valabil emise, nefiind revocate de către instituţiile emitente până la acest 
moment şi nici anulate de către instanţa de judecată. 

A acţiona acum, după ce au trecut mai bine de 4 ani de la data 
încasării compensaţiilor, în sensul restituirii acestora, înseamnă a falimenta 
deliberat, conştient şi iresponsabil, întregul sector al acvaculturii implicat 
în aceste proiecte. La o analiză lucidă, bazată pe elementele faptice, care 
rezultă din realitatea imediată a activităţilor derulate de aceşti 26 de agenţi 
economici, rezultă că implicaţiile financiare sunt colosale şi iremediabile. 

Reprezentanţii agenţilor economici care acţionează în domeniul 
acvaculturii solicită reconsiderarea poziţiei ministerului şi renunţarea la 
obligarea de a restitui sumele imputate agenţilor economici vizaţi. 

Domnul deputat Vasile Gudu – a arătat că decizia de a recupera 
sumele este a ministerului şi a cerut să se renunţe la această acţiune. 

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că este o practică a 
ministerului agriculturii de a ascunde problemele apărute. Soluţia era să se 
compenseze firmele pentru pierderile produse de păsările ihtiofage şi alţi 
factori. Modalitatea prin care s-au acordat fondurile a fost în conformitate 
cu prevederile legislative şi cu regulile impuse la momentul acordării 
acestora. Modul în care s-a procedat este inadmisibil, având în vedere că se 
solicită returnarea în 30 de zile a sumelor imputate. A cerut ca un punct de 
vedere să fie solicitat şi de la Curtea de Conturi. În acest sens trebuie 
înaintată o adresă către Curtea de Conturi şi Ministerul Agriculturii, care 
să-şi expună poziţia, pentru că greşeala pe care au făcut-o cei din minister 
nu trebuie plătită de beneficiarii legali ai proiectelor. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură nu are nici o competenţă în acest caz. 
Oamenii au primit bani pe proiecte şi, după 5 ani, venim şi le cerem banii 
înapoi, în condiţiile în care ei au fost de bună credinţă. De ce, atunci, 
ministerul s-a îndreptat împotriva beneficiarilor de fonduri ? Ministerul 
trebuie să recupereze banii de la cei care au aprobat aceşti bani, indiferent 
de culoarea politică a decidenţilor. A arătat că este surprins că Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură nu are un punct de vedere clar. 
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Domnul deputat Petre Daea – a subliniat că, dacă pui în mişcare nişte 
mecanisme, trebuie să urmăreşti ca ele să-şi atingă scopul. Asistăm la o 
răfuială a instituţiilor statului cu fermierii. Ele se rezumă la efectuarea 
activităţii productive. Trebuie ca orice mecanism să aibă propriile reglaje 
astfel încât „să nu perforezi sistemele”. 

Domnul deputat Viorel Marian Dragomir – a cerut să se acţioneze în 
aşa fel încât resursa sălbatică să fie protejată. Nu cred că este normal ca 
oamenii care nu au nici o vină să plătească. A cerut o analiză atentă a 
situaţiei, pentru a îndrepta lucrurile. 

Domnul deputat George Scarlat – a cerut date legate de sumele care 
au fost plătite în acest caz şi găsirea unei soluţii în dezbaterile din comisie 
pentru lămurirea cazului. 

 Domnul Ciceronis Cumpănăşoiu, director general în MADR a 
precizat că perioada la care se face referire este 2010 – 2012 şi că acele 
criterii de selecţie au fost aprobate şi in Comitetul de selecţie. S-a constatat 
că, în unele cazuri, s-au dat prime greşite. Actele normative adoptate în 
2013 au avut rolul de a restabili ordinea în domeniu şi reluarea 
programelor în domeniul acvaculturii şi pescuitului. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a afirmat că normal este ca, dacă 
cineva a greşit, trebuie să şi plătească. 

În această speţă ar trebui găsită o rezolvare. 
Domnul deputat Ion Bălan – a afirmat că Ministerul Agriculturii, în 

acest caz, se îndreaptă contra agricultorilor. A apreciat că sectorul piscicol 
este nesubvenţionat, vitregit. 

Domnul deputat Marian Avram – a cerut constituirea unei subcomisii 
care să analizeze situaţia şi să vină cu o soluţie pe care să o prezinte în 
comisie. Din subcomisie vor face parte domnii deputaţi Marian Avram, 
Marin Anton, Viorel Marian  Dragomir, Florică Ică Calotă, Vasile Gudu. 

În continuarea dezbaterilor, s-a trecut la analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare  (PLx405/2015).  

Domnul deputat Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, a vorbit despre importanţa aprobării legislaţiei în 
domeniul îmbunătăţirilor funciare şi a subliniat că în perioada următoare 
sistemul va fi finanţat constant, pentru modernizarea instalaţiilor, dar şi 
pentru angajarea unui număr de 990 de persoane care să contribuie la 
îmbunătăţirea activităţii. A cerut sprijinul pentru întocmirea unui raport 
favorabil pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
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a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare. 

Domnul deputat Nini Săpunaru a subliniat că în comisie s-a reuşit să 
se lucreze fără patimă politică. Acest proiect a fost discutat şi modificat. 
De 3 ani de zile ne spuneţi că veţi angaja fonduri pe baza Planului Junker 
şi nu s-a făcut nimic. Trebuie să aveţi o imagine clară, pentru că vreţi să 
angajaţi aproximativ 1 miliard de euro de la bugetul de stat pentru o 
perioadă de 4 – 5 ani. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că la nivelul comisiei de 
agricultură s-a respectat procedura. Dezbaterea asupra proiectului de lege 
aşa cum se face acum, în şedinţă, este neconstituţională, pentru că Senatul 
nu a luat la cunoştinţă. A cerut, în şedinţa anterioară, la dezbaterea art.27 
să nu se introducă trecerea în domeniul privat. Să se facă o programare pe 
5 ani a lucrărilor, o foaie de parcurs cu ce v-aţi asumat. Nu sunt obligaţi să 
dea un vot, de aceea  există opoziţie. A afirmat că, procedural, nu suntem 
în spiritul Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Domnul Daniel Constantin – a afirmat că, la acest moment nu poate 
prezenta o prioritizare a  lucrărilor. A cerut să se lucreze constructiv şi să 
se poată merge cu raportul în plen. 

Ar fi primul program defalcat pe 5 ani şi, dacă nu avem proiectul de 
lege aprobat, nu se va putea prevedea alocaţia bugetară în legea bugetului 
de stat. 

 Domnul deputat Marian Avram – a subliniat că, dacă în spatele 
bugetului nu există lista obiectivelor, ministerul se află într-o ilegalitate. 
Sumele alocate şi procedura trebuie clarificate. „Eu nu voi vota dacă nu 
ştiu ce votez. Am cerut ca cei 145 milioane de euro să fie precizaţi pe 
obiective”. 

A criticat modul în care subiectul a fost reflectat într-o emisiune la 
Televiziunea Română – TVR1. A menţionat că membrii comisiei trebuie 
consideraţi parteneri şi nu duşmani. 

Domnul Daniel Constantin – a afirmat că, „până la sfârşitul lunii 
octombrie, anul curent, voi veni în comisie cu lista investiţiilor în sistemul 
îmbunătăţirilor funciare.” 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că proiectul de lege trebuie să 
treacă. Ea trebuie analizată obiectiv, fără dispute inutile, ca o dovadă a 
responsabilităţii politice a tuturor. „Putem fi prieteni şi când suntem pe 
balansoare diferite.” 

Domnul deputat Ion Tăbugan – „în comisie s-a votat mereu în 
interesul fermierilor, al celor care produc, al agriculturii şi nu din raţiuni 
politice. Discuţiile politice sterile trebuie evitate.” 
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Domnul deputat Ion Bălan – s-a muncit mai mult de 2 ani pentru a se 
clarifica această lege, fără de care sectorul îmbunătăţirilor funciare este 
paralizat. Mai bine să ai o lege perfectibilă, decât una inexistentă. 

S-a trecut la votarea pe articole a proiectului de lege. Articolele au 
fost votate în unanimitate, cu excepţia art.62 la care s-au înregistrat 17 
voturi pentru şi o abţinere. 

În ansamblu, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare  (Plx 405/2015) a fost aprobat cu majoritate de voturi 
(18 voturi pentru ). 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PLx 459/2015). După 
finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport de adoptare, cu 
amendamente. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea 
apiculturii nr.383/2014 (PLx 279/2015) şi Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PLx171/2015) au fost propuse 
pentru întocmirea unor rapoarte de respingere. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea analizei 
asupra Proiectului de Lege 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 
Internaţional Braşov-Ghimbav" (PLx 618/2015), pentru a se vedea şi 
punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În continuare, membrii comisiei au trecut la analiza privind 
organizarea şi condiţiile de concurs pentru ocuparea posturilor în cadrul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Domnul Dumitru Băiculescu, preşedintele ANSVSA a prezentat 
modul în care au fost organizate concursurile pentru ocuparea posturilor în 
cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Domnul Jozsef Birtalan, preşedintele ANFP a precizat că aceste 
concursuri au fost organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, care a vegheat la respectarea condiţiilor legale. Nu crede că cineva 
ar fi avut curajul să modifice condiţiile stabilite. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Valeriu Andrei Steriu, Marian 
Avram, Costel Şoptică, Ioan Dîrzu care au subliniat că este necesară o 
dezbatere mai amplă în legătură cu activitatea specifică desfăşurată de 
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Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi au propus ca în jurul datei de 20 octombrie să se organizeze o întâlnire 
pe această temă cu conducerea instituţiei. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 octombrie 2015 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea 
art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PLx 288/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci; PLx 413/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci; PLx 418/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai 
comisiei. Domnul deputat Marian Ghiveciu a absentat nemotivat. Doamna 
deputat Liliana Ciobanu, a absentat motivat fiind în delegaţie externa. 

A participat, ca invitat, domnul Ioan Fetea, preşedintele Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine din România. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 
vicepreşedinte al comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
întocmirea unor rapoarte comune de respingere pentru Proiectul de Lege 
pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 (PLx 
288/2015), Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din 
Legea apiculturii nr.383/2013 (PLx 413/2015) şi Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PLx 418/2015). 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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