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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26 şi 
27 februarie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; Pl.x 591/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 
40/2014).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 
47/2014).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale 
şi Ecologice Româneşti (raport; Pl.x 678/2013). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea 
canalului şi barajului de pe râul Buşmei din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia 
Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 597/2013). 

 6. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  

  Lucrările şedinţei din ziua de 25 februarie 2014 au început la ora 
1400 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (raport; Pl.x 591/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gelu Puiu – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Veronica Toncea – preşedinte, Fondul de Garantare a 

Creditului Rural. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire 
a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative (Pl.x 591/2013). 

Domnul deputat George Scarlat, ca raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că prin propunerea legislativă se urmăreşte 
prorogarea termenului de valabilitate a certificatelor de depozit pentru 
care au fost angajate credite bancare, până la 31.12.2014. A menţionat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. A propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 februarie 2014, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PL.x 
40/2014).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; Pl.x 
47/2014).  

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale 
şi Ecologice Româneşti (raport; Pl.x 678/2013). 

4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Angela Rădescu – director executiv, Inspectoratul 

teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Braşov; 
- doamna Ofelia Marilena Müller - director executiv, Inspectoratul 

teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Dolj; 
- doamna Adela Preda – inginer, Inspectoratul teritorial pentru 

calitatea seminţelor şi materialului săditor Dolj; 
- doamna Mădălina-Marinela Mihai – responsabil economic - 

director executiv, Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi 
materialului săditor Dolj; 

 - domnul Ion Bornea - director executiv, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Teleorman; 
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- doamna Camelia Giuchici - director executiv, Inspectoratul 
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Timiş; 

- doamna Maricica Vrabie - director executiv, Inspectoratul 
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Vrancea; 

- doamna Florina Bîrlibescu - director executiv, Inspectoratul 
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Mehedinţi; 

- doamna Silvia Paula Zarug – director, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Botoşani; 

-  doamna Magdalena-Elena Stefu – economist, Inspectoratul 
teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Constanţa; 

- damna Cristina Dincă – director executiv, Inspectoratul teritorial 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Brăila; 

- doamna Siica Daniilescu – director executiv, Asociaţia 
producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor de seminţe şi material 
săditor „Danubiu” Brăila - APPCSMS; 

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

- domnul Marcel Cucu – vicepreşedinte, Liga Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli din România – LAPAR; 

- domnul Gheorghe Nedelcu – preşedinte, Asociaţia amelioratorilor, 
producătorilor şi comercianţilor de sămânţă şi material săditor din 
România - AMSEM; 

- domnul Valeriu Călin – membru, Liga Asociaţiilor Producătorilor 
Agricoli din România – LAPAR; 

- domnul Constantin Iancu – preşedinte, APA Dolj; 
- domnul Viorel Nica – prim-vicepreşedinte, Federaţia Naţională 

ProAgro; 
- doamna Luiza Mike – director, Staţiunea de Cercetare şi 

Dezvoltare a Cartofului Târgu Secuiesc; 
- domnul Ion Cioroianu – consilier, Asociaţia Fermierilor din 

România - AFR;  
- doamna Maria Dimofte – director tehnic, SC DORIAGRO SRL. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 

măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (PL.x 40/2014).  

Domnul deputat Petre Daea, raportor la proiectul de lege, a 
menţionat că există două proiecte de lege cu acelaşi obiect de 
reglementare, respectiv Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare 
la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PL.x 
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40/2014) şi Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la 
plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (Pl.x 
47/2014). Ambele vizează instituirea de măsuri referitoare la plăţile 
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în sensul că 
beneficiarii acestor plăţi, care nu au respectat condiţia de eligibilitate 
privind lipsa datoriilor la bugetul de stat şi/sau local să fie scutiţi de 
restituirea subvenţiilor, aplicând, astfel, corect legislaţia europeană. A 
propus ca pentru ambele proiecte de lege să se întocmească un singur 
raport, având ca bază Propunerea legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (Pl.x 47/2014), iar Proiectul de Lege privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (PL.x 40/2014) să fie respins. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Membrii comisiei au aprobat întocmirea unui raport favorabil 
pentru propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile 
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (Pl.x 678/2013). 

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a 
fost votată în unanimitate.  

În continuare au avut loc dezbateri generale asupra proiectului de 
Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, precum şi a altor structuri aflate în subordinea 
acestuia. 

 Domnul Laurenţiu Baciu, preşedinte LAPAR, a afirmat că 
organizaţia pe care o reprezintă a solicitat o întâlnire în care să fie 
dezbătute aspectele legate de reorganizarea MADR pentru că beneficiarii 
acestor schimbări sunt în primul rând fermierii, a căror activitate este 
influenţată de bunul mers al structurilor agricole. A subliniat că unele 
măsuri prevăzute în proiectul de lege nu sunt necesare, pentru că nu 
înţelege de ce se operează schimbări în domenii care funcţionează bine de 
atâta timp. 

Până acum au fost aprobate unele legi, aşa cum sunt cele referitoare 
la camerele agricole sau fondurile mutuale care mai mult îi încurcă, decât 
să-i ajute, iar ce se va mai legifera de acum înainte trebuie foarte atent 
analizat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor din sectorul agricol, 
care sunt beneficiarii acestor acte normative.  

Domnul deputat Petre Daea – a  subliniat utilitatea dialogului cu 
reprezentanţii celor care lucrează direct în sectorul agricol şi a afirmat că 
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reorganizarea unor structuri trebuie realizată cu mare atenţie de-a lungul 
întregului proces. S-a creat posibilitatea reanalizării acestui act normativ, 
care va trece de comisie într-o altă formă decât forma în care a intrat în 
comisie. 

Domnul deputat Stelian Dolha – a arătat că şi membrii comisiei au 
o parte de vină, pentru că proiectul de lege a trecut în această formă. 

Nu trebuie să se meargă pe o hipercentralizare. Ministerul să-şi 
revizuiască poziţia, iar apelul comisiei să fie ascultat.  

Domnul  deputat Ion Bălan – a reamintit că proiectul de lege a fost 
retrimis spre reexaminare de către Preşedintele României. 

A cerut ca fiecare să facă o analiză şi să se acorde mai mare atenţie 
calităţii activităţii. 

Domnii deputaţi Ioan Cristian Chirteş, Toader Dima, Marian Viorel 
Dragomir, Ioan Dârzu au subliniat importanţa menţinerii inspectoratelor 
teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor care-şi 
desfăşoară activitatea într-un climat marcat de concurenţa uneori neloială 
a unor firme care comercializează seminţe, multe dintre acestea produse 
în afara ţării şi care nu sunt adaptate condiţiilor climatice de la noi.  

În cadrul dezbaterilor au mai luat cuvântul doamna Maricica 
Vrabie, director executiv ITCSMS Vrancea, domnul Gheorghe Nedelcu, 
preşedinte AMSEM, doamna Camelia Giuchici, director executiv 
ITCSMS Timiş, domnii Viorel Nica, prim-vicepreşedinte ProAgro, 
Marcel Cucu, vicepreşedinte LAPAR, Ion Cioroianu, consilier AFR, 
doamna Siica Daniilescu, director executiv APPCSMS Brăila care au 
cerut reanalizarea măsurilor de reorganizare a inspectoratelor teritoriale 
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi au cerut adecvarea 
cadrului legislativ la cerinţele acestei perioade în care se pune problema 
creşterii calităţii şi competitivităţii în activitatea agricolă. Au cerut ca 
specialiştilor să le fie acordată o atenţie mai mare, pentru că de munca lor 
depinde aplicarea unor tehnologii care să contribuie la creşterea 
randamentelor în agricultură şi a calităţii întregii activităţi. 

Doamna Luiza Mike, director, SCDC Târgu Secuiesc, a criticat 
lipsa de comunicare în ceea ce priveşte comerţul cu seminţe şi material 
săditor şi a criticat modul în care se respectă legile de către unii dintre cei 
implicaţi în domeniu.  

A cerut ca exigenţele în materie de seminţe şi material săditor să fie 
respectate. Domnia sa a afirmat că sunt deficienţe în sistem şi, din această 
cauză, toţi ar trebui să-şi manifeste dorinţa de înnoire. 

„Haideţi să analizăm şi să lucrăm ca nişte ingineri, aş vrea să 
modernizăm această instituţie !”, a afirmat domnia sa. 
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Domnul Viorel Nica, prim-vicepreşedinte PRoAgro, a cerut ca 
inspectoratele teritoriale să întărească activitatea de control asupra 
seminţelor. Se  importă seminţe din Ungaria. 

A arătat că în unele cazuri, aşa cum este la Brăila, personalul este 
subdimensionat, iar efectivele trebuie reorganizate. A cerut ca proiectele 
de lege care se dezbat în Parlament să aibă şi girul asociaţiilor de profil. 

Agricultura ar trebui să fie un domeniu primordial.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 februarie 2014, 

începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind trecerea 

canalului şi barajului de pe râul Buşmei din domeniul public al statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia 
Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (raport comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 597/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, 
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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, 
Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, 
Steriu Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

A  participat ca invitat domnul Viorel Morărescu, director general 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
trecerea canalului şi barajului de pe râul Buşmei din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (Pl.x 
597/2013). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, ca raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a cerut amânarea analizei până la primirea unui punct de vedere 
al Guvernului. Propunerea de amânare a fost votată în unanimitate.  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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