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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 iunie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 4 şi 
5 iunie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea  şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind măsuri de 
reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea (raport; PL.x 164/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, 
regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea 
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (raport; Pl.x 
168/2014). 

4. Dezbaterea şi avizarea 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). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
(raport înlocuitor; PL.x  346/2013). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 



pentru comercializarea produselor agricole şi silvice  (raport 
suplimentar; Pl.x 456/2013). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în 
domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Botoşani (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 226/2014). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice (raport; Pl.x 244/2014). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; Pl.x 
246/2014).  

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea 
Agenţiei SAPARD (raport suplimentar; Pl.x 593/2013/2014). 

11. Dezbateri asupra Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare. 
  Lucrările şedinţei din ziua de 3 iunie 2014 au început la ora 
1400 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea  şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind măsuri de 
reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea (raport; PL.x 164/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, 
regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea 
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (raport; Pl.x 
168/2014). 
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4. Dezbaterea şi avizarea 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). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
(raport înlocuitor; PL.x  346/2013). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice  (raport 
suplimentar; Pl.x 456/2013). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Tamas Peter – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Cătălin Diaconescu – secretar de stat, Departamentul 

pentru Ape, Păduri şi Piscicultură; 
- domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Neculae Şelaru – preşedinte, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Luminiţa Jâjâie – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Dicu – şef serviciu, Departamentul pentru 

Ape, Păduri şi Piscicultură; 
- domnul Viorel Muscalu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Toader – consilier ministru, Departamentul 

pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a 
regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL.x 164/2014). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a precizat că, în conformitate cu ceea ce s-a hotărât în 
comisie, au fost făcute amendamentele necesare care să ducă la 
îmbunătăţirea proiectului, forma care se prezintă în comisie a fost 
acceptată de toţi membrii subcomisiei care au lucrat la îmbunătăţirea 
proiectului de lege.  

Domnul deputat George Scarlat – a afirmat că are un 
amendament pe care vrea să-l susţină, referitor la limitarea valorii 
certificatelor de depozit, la care renunţă pentru că reprezentanţii 
ministerului agriculturii i-au promis că vor prinde această prevedere 
în normele de aplicare.  

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea raportului, cu 
amendamente, întocmit de comisie. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Membrii comisiei au propus respingerea Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor 
de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi 
constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
(Pl.x 168/2014) şi 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). 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a hotărât ca Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 

reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum 
şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL.x  346/2013) să 
fie amânat, pentru ca Guvernul să trimită un nou punct de vedere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (Pl.x 456/2013). 
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După finalizarea dezbaterilor s-a propus adoptarea proiectului 
de lege, cu amendamentele formulate. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau, raportor, a 
prezentat proiectul de lege şi a precizat că propunerea legislativă 
iniţială a fost trimisă la comisie pentru raport suplimentar. Un 
colectiv a analizat proiectul şi a pregătit o formă îmbunătăţită, care 
este supusă dezbaterii comisiei.  

Doamna deputat Ana Lucia Varga – a cerut ca proiectele de 
lege care se supun dezbaterii în comisie să fie puse la dispoziţia 
membrilor comisiei cu mai mult timp înainte de dezbaterea efectivă a 
acestora în comisie. 

Domnul deputat Ion Melinte – a subliniat faptul că sunt cazuri 
numeroase în care animalele sălbatice distrug culturile agricole şi că 
este necesar ca formele de despăgubire să fie clarificate şi scoase de 
sub influenţa unei birocraţii stufoase care, de cele mai multe ori, 
împiedică despăgubirea celor afectaţi.  

Doamnele  deputat Viorica Marcu şi Ana Lucia Varga au 
afirmat că trebuie lămurite   aspectele legate de despăgubiri, pentru 
că trebuie să se ştie cine face aceste plăţi, statul sau gestionarii 
fondurilor de vânătoare şi să nu se lase cetăţenii pradă birocraţiei.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Viorel Marian 
Dragomir, Ioan Cristian Chirteş, Ion Bălan, Tinel Gheorghe, Petre 
Daea care au subliniat direcţiile în care trebuie să se acţioneze pentru 
îmbunătăţirea formei finale a proiectului de lege.  

 Au urmat dezbateri pe articole. În timpul dezbaterilor s-au 
formulat amendamente. Toate poziţiile din raport au fost votate în 
unanimitate, cu excepţia poziţiilor de la nr. 17, art. 13 alin. (2) unde 
s-au înregistrat 31 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, nr. 18, art. 
15, alin.(4) unde s-au înregistrat 30 de voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere, şi poziţia nr. 18, art. 5, alin. (4) lit.d) unde s-
au înregistrat 35 de voturi pentru şi 1 abţinere. La poziţia 19 din 
proiectul de raport, la art. 15 alin. (8) s-au înregistrat 34 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă. 

S-a stabilit ca dezbaterea pe articole să fie reluată în şedinţa de 
săptămâna viitoare.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 iunie 2014, 
începând cu ora 930, având  următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în 
domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Botoşani (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; Pl.x 226/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice (raport; Pl.x 244/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat:  
- domnul Nagy Tamas Peter – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
În urma dezbaterilor şi analizei din şedinţă s-a hotărât ca 

Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani (Pl.x 226/2014) şi 
Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (Pl.x 244/2014) să aibă raport de respingere.  

Lucrările şedinţei din ziua de 5 iunie 2014 au început la ora 930 
şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; Pl.x 
246/2014).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
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de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea 
Agenţiei SAPARD (raport suplimentar; Pl.x 593/2013/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Tamas Peter – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ana Maria Buşoniu – consilier, Ministerul 

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 

înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (Pl.x 246/2014).  

Domnul deputat Marian Avram, raportor,  a prezentat proiectul 
de lege. Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui preraport de 
respingere. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, 
prin reorganizarea Agenţiei SAPARD  (Pl.x 593/2013/2014). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a propus întocmirea unui raport suplimentar de respingere. 
Propunerea  a fost aprobată în unanimitate. 
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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