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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 15, 16, 17 şi 18 decembrie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16, 
17 şi 18 decembrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun; PL.x 
346/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2015 (aviz; PL.x 572/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; 
PL.x 191/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 15 decembrie 2014 s-au desfăşurat 
în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic, având următoarea ordine de zi 
aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun; PL.x 
346/2014). 

Au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu 
Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

Ca invitat a participat doamna Doina Adriana Pană, ministru 
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură – Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Bogdan-
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a precizat că Biroul 
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dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL.x 346/2014) şi nu înţelege de ce 
acest proiect să fie dezbătut în regim de urgenţă. 

Domnul deputat Gabriel Andronache – a afirmat că, potrivit 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, convocarea şedinţei pe această 
temă trebuia făcută cu 24 de ore înainte.  

Domnul deputat Cătălin-Theodor Nicolescu – a afirmat că, în 
baza datelor pe care le deţine, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice nu a fost convocată de către 
preşedintele ei, domnul deputat Nini Săpunaru. 

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că disputa legată de 
convocarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice sau de rolul mai important sau mai 
puţin important, al unei comisii trebuie încheiată, pentru că este vorba 
doar de o mediere asupra unor puncte asupra cărora s-au exprimat 
păreri diferite. 

Domnia sa a reamintit că forma la care s-a ajuns a proiectului de 
lege este rezultatul unei consultări largi a specialiştilor în silvicultură 
şi a tuturor celor care au atribuţii în acest domeniu.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a reamintit că în Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice s-a 
hotărât ca dezbaterile asupra acestor aspecte să fie reluat în cursul 
acestei săptămâni, măsură aprobată de toţi deputaţii, care şi-au 
exprimat prin vot aprobarea pentru dezbaterea şi analizarea celor 
câteva chestiuni aflat în mediere.  

Doamna Doina Adriana Pană – a subliniat că membrii comisiei 
au fost convocaţi doar pentru a lămuri nişte probleme pe care le are 
sectorul forestier. Să nu se mai tragă de timp şi să se voteze acest 
proiect al codului silvic.  

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea ca 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 
- Codul silvic (PL.x 346/2014) să fie trecut pe ordinea de zi a şedinţei 
comisiilor reunite.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de 
voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. La art. 60 
alin.(3) s-au înregistrat 27 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, iar la 
art.60 alin. (5) s-au înregistrat 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 
abţineri.  
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 decembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2015 (aviz; PL.x 572/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat 
Teodorescu Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

Au participat ca invitaţi:  
- domnul Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul George Turtoi – secretar de stat, Ministerul 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Virgil Găman – secretar general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Bogdan Dumitrache – secretar general, Autoritatea 

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

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Alina Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Nicoleta Voicu – şef serviciu, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat şi au fost 
conduse de domnul deputat Nini Săpunaru. 

Domnul Daniel Constantin – ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale a prezentat proiectul de buget al ministerului agriculturii. 

Domnia sa a prezentat datele principale din proiectul de  buget şi 
a apreciat că este un buget corespunzător pentru necesarul de 
investiţii.  

Domnia sa a prezentat cifrele referitoare la principalele acţiuni 
care urmează a fi sprijinite cu bani de la buget. De asemenea, a 
prezentat date legate de realizările înregistrate în agricultură în anul 
2014 şi direcţiile stabilite pentru anul 2015 şi perioada 2014-2020, 
corespunzătoare şi exerciţiului financiar european. 

Au urmat dezbateri.  
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Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a afirmat că bugetul ar 
fi trebuit să stea cel puţin 20 de zile în dezbatere publică. A reuşit să 
se uite pe buget doar noaptea trecută. A întrebat ce se întâmplă cu taxa 
pentru îmbunătăţiri funciare şi cu taxa pe valoarea adăugată pentru 
produsele agricole. Dacă TVA la legume-fructe şi la carne nu va 
scădea, atunci riscăm ca mulţi fermieri să dea faliment, iar 
consecinţele vor fi grave. Se încearcă să se creeze camerele agricole 
fără a fi finanţate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut ca MADR să nu 
rămână singurul depozitar al politicilor agricole şi a apreciat că 
bugetul MADR, aşa cum este fundament, asigură plata principalelor 
proiecţii bugetare şi a cerut finalizarea măsurilor cuprinse în PNDR 
până în martie 2015, pentru evitarea eventualelor probleme care ar fi 
generate de întârzierea stabilirii obiectivelor. 

A precizat că Grupul PDL nu va vota proiectul de buget.  
Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a afirmat că în 

februarie 2015 vor fi deschise primele măsuri din PNDR. 
Canalul Siret-Bărăgan se află în preocupările Guvernului, care 

analizează şi eficienţa economică a acestuia. 
Este vorba de peste 10 miliarde euro care sunt necesare pentru 

asigurarea irigării unei suprafeţe de aproximativ 450.000 ha. Se 
prevede ca viitorul canal să ajute atât agricultura, cât şi alte domenii. 
În legătură cu camerele agricole a susţinut că este încrezător în 
structurile constituite de fermieri şi în acest sens se va modifica legea, 
încât acestea să devină eficiente.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a precizat că în 
anul 2014 s-a acordat mai mult sprijin zootehniei, dar a cerut ca în 
2015 sprijinul să fie echilibrat, atât pentru producţia de carne, dar şi 
pentru producţia de lapte. 

A cerut consolidarea direcţiilor agricole judeţene. A apreciat că 
bugetul este unul echilibrat, realizabil şi că-l va vota. 

Domnul deputat Valeriu Andrei Steriu – a cerut clarificarea 
aspectelor legate de TVA la produsele alimentare şi creşterea ponderii 
componentelor româneşti în realizarea producţiei alimentare. A cerut 
ca organizaţiile profesionale ale fermierilor să fie sprijinite pentru a se 
asigura o mai mare prezenţă a acestora la stabilirea şi îndeplinirea 
politicilor agricole. 

Domnul deputat George Scarlat – a cerut reducerea TVA la 
carne şi produse din carne. Industria face azi eforturi pentru reducerea 
T VA pentru a putea rezista în piaţă. A avertizat că dacă TVA nu va 
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scăderea, în 2016 nu vom mai avea cu cine scădea această taxă, pentru 
că multe firme vor fi în insolvenţă.  

Domnul deputat Toader Dima – a cerut sprijinirea grupurilor de 
producători, creşterea ponderii produselor tradiţionale româneşti, 
precum şi îmbunătăţirea activităţilor legate de îmbunătăţiri funciare. 

Domnul deputat Marian Avram – a subliniat importanţa 
integrării producţiei, pentru că agricultura românească să devină mai 
competitivă şi să nu se bazeze doar pe exportul de materii prime.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a cerut o mai bună 
finanţare a sectorului forestier şi o preocupare sporită pentru 
consolidarea activităţilor în acest domeniu. 

Domnul Senator Alexandru Pereş – a cerut clarificarea 
problemelor legate de Agenţia Zonei Montane. 

După finalizarea dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
În ansamblu, proiectul de buget a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 22 de voturi pentru şi 10 voturi contra. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza proiectului de 
buget pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

  Domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte ANSVSA - a 
prezentat datele principale din proiectul de  buget.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a apreciat 

capacitatea corpului sanitar veterinar care este foarte bine pregătit, în 
măsură să facă faţă tuturor provocărilor. A cerut o dimensionare 
corectă a resurselor bugetare şi pregătirea unor programe de acţiune în 
funcţie de problemele care apar în sectorul zootehnic. 

Domnul deputat Marian Avram – a apreciat ca insuficiente 
fondurile alocate sectorului sanitar veterinar şi a cerut o întrevedere 
pentru clarificarea situaţiei în care se află sectorul. 

Domnul deputat Liviu Harbuz – a cerut susţinerea financiară a 
programelor strategice şi a arătat că MFP trebuie să înţeleagă că dacă 
fondurile băneşti pentru susţinerea măsurilor necesare în sectorul 
sanitar-veterinar nu sunt asigurate, atunci consecinţele vor fi greu de 
prevăzut.  

Domnii deputaţi Ioan Dîrzu, Tinel Gheorghe, George Scarlat, 
Stelian Nechita Dolha au cerut suplimentarea fondurilor băneşti 
alocate sectorului veterinar. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a precizat că, în numele 
comisiei s-a transmis o scrisoare către Primul Ministru al României în 
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care se prezentau consecinţele nealocării sumelor necesare în viitorul 
buget şi consecinţele acestei subfinanţări.  

S-a trecut la dezbaterea proiectului de buget. S-au formulat 
amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au 
înregistrat 27 de voturi pentru şi 6 abţineri.    

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 decembrie 
2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege - Legea viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; 
PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu 
Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

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

Au avut loc dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 decembrie 

2014, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege - Legea viei şi 

vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (raport; 
PL.x 191/2014). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu şi domnul deputat Teodorescu 
Cătălin-Florin au fost absenţi nemotivat.  

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

Au continuat dezbaterile generale. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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