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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 21 şi 23 aprilie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 şi 23 aprilie 2015, 
având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 

3. 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; PL.x 288/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 
din Legea apiculturii nr. 383/2014 (raport; PL.x 279/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea art. 
17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 
30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în 
circuri (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
220/2015). 
 6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
pomiculturii nr.348/2003 (raport; PL.x 271/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima intabulare a 
terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x 334/2015). 

8. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (aviz; Pl.x 
339/2015). 
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Lucrările şedinţei din data de 21 aprilie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 51/2015). 

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian, Bălan Ion, 
Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu 
Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-Stelian, 
Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Ghiveciu 
Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, 
Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu 
Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, 
Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel 
Constantin. Domnul deputat Mocanu Vasile a lipsit motivat, fiind în 
concediu medical.  

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

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

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

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Cristina Darie – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Adela Ştefan – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ioan Fetea – preşedinte, Asociaţia Crescătorilor de Albine 

din România; 
- domnul Laurenţiu Baciu – preşedinte, Liga Asociaţiilor 

Producătorilor Agricoli din România - LAPAR; 
- domnul Cristian Uţă – şef departament, Registrul Auto Român; 
- domnul Anghel Gheorghe – consilier, Ministerul Transporturilor; 
- domnul Valentin Iacob – primar, Primăria Hodac, judeţul Mureş; 
- domnul Laurenţiu Boar – primar, Primăria Gurghiu, judeţul Mureş.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii 
(PL.x 51/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 

precizat că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 sunt cuprinse 
încă 4 ordonanţe ale Guvernului. Trebuie începute plăţile, iar legislaţia 
trebuie pusă la punct. A cerut să se înceapă cu Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. 

În condiţiile prezente concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în 
proprietatea unităţilor administrative teritoriale se face prin licitaţie publică 
organizată în condiţiile legii, la care pot participa crescătorii de animale, 
persoane fizice sau juridice, a căror exploataţie se află pe teritoriul României. 
Marea majoritate a crescătorilor de animale care deţin exploataţii mici şi 
foarte mici nu pot participa la licitaţie în nume propriu, motiv pentru care 
sunt organizaţi în forme de asociere pentru a exploata pajiştile în mod 
eficient şi a avea posibilitatea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor 
pe suprafaţă. 

Luând în considerare faptul că asociaţiile crescătorilor de animale, 
membrii ai colectivităţii locale, utilizează pajiştile în comun, aplică acelaşi 
amenajament pastoral, folosesc aceleaşi utilităţi, respectă unitar bunele 
condiţii agricole şi de mediu, este necesar ca şi întocmirea contractelor de 
concesiune/închiriere să se facă cu asociaţia, ţinând cont de numărul de 
animale ale fiecărui fermier înscris în Registrul Naţional a Exploataţilor şi 
suprafaţa de teren care îi revine. 

În vederea accesării fondurilor europene este necesară o flexibilitate 
rezonabilă de aplicare şi de prevenire a riscului apariţiei unor 
disfuncţionalităţi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin 
creşterea numărului de cereri depuse de către fiecare membru al asociaţiei. 

Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în 
regim de urgenţă, având în vedere impactul negativ social şi economic 
asupra micilor crescători de animale prin neasigurarea sursei de furaje pentru 
animale, dar şi prin reducerea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor 
pe suprafaţă. 

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut ca în cadrul 

dezbaterilor pe articole să se găsească acea formă care să o facă funcţională. 
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Domnul deputat George Scarlat – a cerut ca prin forma finală a legii de 
aprobare a ordonanţei să se găsească pârghiile ca banii să meargă către 
fermieri şi să se regăsească în amenajările de pe pajişti. 

În baza prevederilor legale anterioare, unele primării au organizat 
activităţile de amenajare şi utilizare a pajiştilor şi nu ar trebui ca prin 
prezentele  prevederi tot ceea ce s-a realizat să fie neutralizat.  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş – a afirmat că sunt probleme în 
legătură cu contractele în derulare şi că mai mult de jumătate din personalul 
primăriilor lucrează pentru depunerea de cereri pentru Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură. 

În comunităţile locale s-au făcut asociaţiile necesare şi ele trebuie 
sprijinite.  

Domnul deputat Petre Daea – a afirmat că scoaterea din joc a 
asociaţiilor crescătorilor de animale ar fi o mare greşeală.  

Este bine că prin proiectul de lege să se vină cu reglementări pentru 
întregul calup.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a subliniat importanţa 
asocierii crescătorilor de animale şi desfăşurării  tuturor activităţilor sub 
egida acestor forme asociative.  

Domnul deputat Marian Avram – a afirmat că s-au complicat 
procedurile necesare accesării fondurilor. Nu crede că, la nivel local, 60% 
dintre cei implicaţi vor reuşi să aibă completate dosarele. Ar trebui să se 
spună clar ce au de făcut, iar la sfârşitul perioadei să fie informaţi cei 
interesaţi. A afirmat că, probabil, doar cei din conducerea asociaţiilor au ştiut 
cum se utilizează banii şi pentru ce au fost repartizaţi aceştia.  

Domnul deputat Ion Bălan – prezentul act normativ vine să pună ordine 
şi să facă dreptate, în sensul că sumele pe care le-au avut la dispoziţie au fost 
cheltuite, în unele cazuri, de preşedinţii asociaţiilor, de cei din conducere, în 
general. Trebuie clarificate şi aspectele privind dreptul de a folosi suprafeţele 
de păşune. Primăriile să vegheze la întocmirea amenajamentelor pastorale, 
există diferenţe în ceea ce priveşte nivelul de organizare şi de cuprindere a 
problemelor de la asociaţie la asociaţie.  

Domnul Laurenţiu Baciu, preşedinte LAPAR, a cerut să se asigure o 
bună cunoaştere a realităţilor cu care se confruntă fermierii, iar soluţiile 
legislative să fie în măsură să clarifice problemele. Măsura actuală de 
corectare a legislaţiei în domeniu vine după ce s-a constat că în teritoriu s-au 
comis ilegalităţi în ce priveşte utilizarea banilor alocaţi pentru crescători. S-
au alocat zeci de milioane de euro pentru amenajarea pajiştilor, dar în 
realitate nu s-a făcut mare lucru şi aceste ajutoare financiare nu se regăsesc 
în starea pajiştilor şi a păşunilor. Primarii să vadă pe mâna cui ajung banii şi 
cum sunt folosiţi. Banii de la UE nu vin pentru proprietate, ei sunt alocaţi 
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pentru sprijinirea producţiei. Sunt foarte mulţi neaveniţi, care n-au legătură 
cu domeniul. Pentru ca banii să fie utilizaţi pentru sprijinirea producţiei, 
trebuie găsite soluţiile cele mai potrivite.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a subliniat că nu este corect ca acum 
să se vină şi să se multe centrul de greutate de pe asociaţii pe membrii 
acesteia, individual.  

Nu trebuie desfiinţate asociaţiile, pentru că este foarte grea refacerea 
acestora. Guvernul are mijloacele necesare să verifice cum s-au utilizat banii 
alocaţi. Să se ţină cont de dreptul de preempţiune, pentru că localnicii se 
trezesc că nu mai au dreptul de utilizare a propriilor păşuni.  

Dacă ar fi aproximativ 2.000 de asociaţii constituite, ar fi foarte bine. 
Trebuie revăzută modificarea formulată la Senat, legată de fenomenele 

climatice. A sugerat ca o soluţie în acest sens să fie legată de PNDR.  
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu – a precizat că există 

predictibilitatea necesară.  Apar modificări, precum şi o altă filozofie 
privitoare la efectuarea plăţilor. 

În ceea ce priveşte întocmirea amenajamentelor pastorale, aceasta poate 
fi  executată de către specialişti numai pe baza unor date din teren care 
privesc tipul de vegetaţie sau producţia vegetală şi trebuie modificată data de 
la care acestea sunt obligatorii. Trebuie corelată valoarea acestora, pentru a 
nu ne trezi doar cu vegetaţie necorespunzătoare.  

După finalizarea dezbaterilor generale a urmat dezbaterea pe articole. 
Majoritatea articolelor au fost votate în unanimitate.  

La poziţia 5 din raport, art. 4 s-au înregistrat 33 voturi pentru şi 1 
abţinere. La art. 10 alin. (2) s-au înregistrat 32 de voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere.  

În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  
Lucrările şedinţei din data de 23 aprilie 2015 au avut următoarea 

ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

apiculturii nr.383/2013 (raport; PL.x 171/2015). 
2. 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; PL.x 288/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.16 
din Legea apiculturii nr. 383/2014 (raport; PL.x 279/2015). 
 4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
pomiculturii nr.348/2003 (raport; PL.x 271/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima intabulare a 
terenurilor agricole şi forestiere (raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi; PL.x 334/2015). 
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6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (aviz; Pl.x 
339/2015). 

Au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, 
Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, 
Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, 
Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, 
Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul 
deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Mocanu Vasile a fost absent, 
fiind în concediu medical.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL.x 171/2015). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că pe aceeaşi temă sunt mai multe propuneri legislative.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a hotărât continuarea 
dezbaterilor în şedinţa de săptămâna viitoare.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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