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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 

Bucureşti, 11.01.2017 
Nr. 4c-4/23 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 4 și 5 ianuarie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4 și 5 
ianuarie 2017, având următoarea ordine de zi: 
          1. Audierea candidatului pentru funcția de ministru al 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
         2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol (raport; PLx 356/2016).  
         3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală 
cardiovasculară (raport; Plx 469/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 4 ianuarie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 
          1. Audierea candidatului pentru funcția de ministru al 
agriculturii și dezvoltării rurale. 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Ședința a fost comună cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură și dezvoltare rurală din Senat.  
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat ordinea de zi 

stabilită pentru ședința comisiei și programul stabilit pentru audiere. 
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S-a supus votului propunerea de program. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 29 de voturi pentru și 5 voturi 
împotrivă.  

Domnia sa a precizat că se va prezenta în sinteză programul de 
guvernare, vor urma dezbateri asupra acestuia, 5 minute vor fi alocate 
pentru răspunsuri, după care se va trece la votarea propunerii de 
candidat pentru funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale.  

Domnul Petre Daea, candidatul pentru funcția de ministru al 
agriculturii a prezentat o sinteză a programului și a subliniat că 
agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate 
absolută în programul de guvernare. Sunt stabilite soluții tehnice 
realizabile, obiectivele, termenele de execuție, dar și sursele de 
finanțate.  

Va urmări ca subvențiile pentru agricultură să fie acordate în 
timp util. Schimbările climatice au creat condiții diferite pentru zonele 
în care se produce hrana. De aceea, sistemul de irigații va fi refăcut și 
extins.  

În prima etapă, 2017-2020 vor fi reabilitate în total un număr de 
40 de amenajări de irigații; în a doua etapă 2018-2020 vor fi reabilitate 
37 de amenajări pentru o suprafață de 490 mii hectare; în a treia etapă, 
2019-2020 vor fi reabilitate 9 amenajări, cu o suprafață de 190 mii 
hectare. Se va acorda atenție dezvoltării sistemului național 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor.  

Se vor acorda ajutoare pentru produsele deficitare. Se va 
acționa pentru creșterea absorbției fondurilor europene în agricultură.  

Se va sprijini angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și 
industria alimentară și va fi derulat un program de pregătire de scurtă 
durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat.  

De asemenea, se va derula un program de înființare a centrelor 
de colectare și procesare pentru legume-fructe și pentru unele produse 
de origine animală.  

Se vor elabora politici și reglementări pentru încurajarea 
activităților specifice zonei montane, cu incidență asupra celor 28 de 
județe din acest areal, care să vizeze valorificarea potențialului zonei 
montane.  
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Se va acorda o atenție sporită activității de cercetare-dezvoltare, 
încurajării agriculturii ecologice și produselor tradiționale.  

Se va acționa pentru eficientizarea activității structurilor aflate 
în ministerul agriculturii și a instituțiilor din subordinea și 
coordonarea acestuia. Se vor extinde atribuțiile Agenției Domeniilor 
Statului privind politica de comasare a terenurilor prin participare 
activă pe piața funciară. 

Se va întări rolul organizațiilor profesionale, se va îmbunătăți și 
permanentiza dialogul. Se va înființa un departament de industrie 
alimentară și politici comerciale în cadrul MADR. În același timp se 
vor lua măsuri legislative pentru sectorul agricol. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputați Cristian 
Ghinea, Claudiu-Adrian Prisnel, Adrian-Nechita Oros, Ionuț 
Simionca, Ion Tabugan, Nicolae Giugea, Sebestyen Csaba-Istvan, 
Corneliu Olar, Tinel Gheorghe, Ioan Dîrzu, Ioan Munteanu, doamna 
senator Doina Silistru, domnii senatori Gheorghe Baciu, Costel 
Șoptică, Tanczos Barna, care au făcut aprecieri asupra obiectivelor 
curpinse în programul de guvernare în domeniul agricol al coaliției 
PSD-ALDE și au formulat critici și propuneri pentru activitatea 
viitoare. S-au făcut referiri la necesitatea elaborării unei legi viabile a 
Camerelor agricole, la necesitatea susținerii și dezvoltării fermelor 
familiale, la realizarea cadastrării terenurilor, dezvoltării cercetării 
agricole, realizării unei politici funciare clare, elaborării unei strategii 
în domeniul îmbunătățirilor funciare, dezvoltării zootehniei și 
industriei alimentare, dezvoltării consultanței agricole și a cercetării în 
domeniu.  Au fost evidențiate și unele aspecte legate de silvicultură și 
de necesitatea asigurării unor condiții deosebite de agromediu. 

După finalizarea dezbaterilor s-a supus la vot propunerea ca 
domnul Petre Daea să fie aprobat ca ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 23 de 
voturi pentru și 11 voturi împotrivă.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 ianuarie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 
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        1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol (raport; PLx 356/2016).  
         2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind etichetarea 
produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală 
cardiovasculară (raport; Plx 469/2016). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei. 
          S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PLx 356/2016).  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
propunerea legislativă.  

Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a cerut ca proiectul de lege 

să fie foarte bine analizat pentru că în dezbaterile anterioare în 
legătură cu prevederile Legii nr. 145/2014 s-a ridicat problema cu 
privire la samsarii din piețele de produse agricole.  

Trebuie găsite soluții pentru ca adevărații producători agricoli 
să aibă accesul asigurat în piețele agroalimentare. 

S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a 
fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 19 voturi pentru și 4 
abțineri.  
          S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului 
de boală cardiovasculară (Plx 469/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a afirmat că, având în vedere 
tematica propunerii legislative, ar fi fost normal ca aceasta să fie 
analizată și în Comisia pentru sănătate și familie.  

Domnul deputat Adrian-Nechita Oros a precizat că, atunci când 
a elaborat propunerea legislativă, s-a gândit ca fiecare cetățean să fie 
foarte bine informat prin datele conținute de etichetă.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a subliniat că punctul de 
vedere al Guvernului are argumente suficient de bine susținute.  
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Domnul deputat Ioan Dîrzu – a susținut că propunerea ar trebui 
dezbătută mult mai profund. Este necesar ca datele cuprinse pe 
etichetă  să fie reale. Consumatorul final decontează aceste 
inconveniente. Se pot crea disfuncționalități în piață. 

Domnul deputat Nicolae Giugea – a afirmat că lucrurile trebuie 
foarte bine argumentate, dar este necesar realismul în analiza 
diferitelor aspecte legate de procesarea alimentelor.  

Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – a arătat că nu trebuie 
să îngreunăm situația în piața alimentelor, pentru că o supra-
reglementare ar complica lucrurile. Este nevoie de prevenție și 
informare în rândul consumatorilor.  

Domnul deputat Claudiu-Adrian Prisnel – a afirmat că 
etichetele prezente pe alimente ar trebui să cuprindă cât mai multe 
date, dar fără a se menționa dacă un aliment este  ˮbun„ sau ˮnu„, 
alegerea să fie a consumatorului informat, pentru că s-ar putea ca un 
aliment care este bun pentru un consumator să fie mai puțin bun 
pentru altul. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – a cerut ca problematica din 
propunerea legislativă să fie reluată în alt proiect legislativ, în care să 
se țină cont de observațiile formulate de Consiliul Legislativ și 
celelalte instituții, iar aspectele să fie analizate pe fond de comisia de 
sănătate.  

S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a 
fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 20 de voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și 2 abțineri.  

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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