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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 aprilie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2 şi 3 
aprilie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza situaţiei privind siguranţa alimentară şi a măsurilor 
luate pentru respectarea şi îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul       
importului de produse alimentare. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 127/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport suplimentar comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010).  
 5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 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 Agricolă Brăila în domeniul public 
al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 425/2013).    

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 



industriei alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 334/2012). 

Lucrările şedinţei din ziua de 2 aprilie 2014 au început la ora 1000 
şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Analiza situaţiei privind siguranţa alimentară şi a măsurilor 
luate pentru respectarea şi îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul       
importului de produse alimentare. 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile 
publice (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PL.x 450/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului; PL.x 127/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 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 Agricolă Brăila în domeniul public 
al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 425/2013).    

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, 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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Nagy Péter Tamás – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Alexandru Năstase – secretar de stat, Departamentului 

pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-
Privat şi Promovarea Exporturilor; 
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- domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu – preşedinte, 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; 

- domnul Marius Dunca – preşedinte, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor; 

- domnul Gheorghe Sin – preşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Mihai Nicolescu - vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

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

- domnul Cristian Duicu – director general, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Angel Constantin Dulgheriu – director, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Claudiu Ardeleanu – director general, Ministerul 
Finanţelor Publice; 

- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Victor Beznea – preşedinte, Asociaţia Comercianţilor de 
Produse Agricole – ACPA; 

- domnul Paul Anghel – director cabinet, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor; 

- domnul Dezsi Lorand David – avocat, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

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

Domnul deputat Nini Săpunaru a precizat că analiza înscrisă pe 
ordinea de zi are darul de a lămuri lucrurile în ceea ce priveşte 
siguranţa alimentară. 

Domnul deputat Marian Avram - a cerut ca în cazul analizat în 
comisie, autorităţile prezente să explice cum a fost posibil să se ajungă 
la declanşarea acestui adevărat scandal, în care, pe lângă aspectele 
legate strict de calitatea mărfurilor a fost posibilă şi producerea unei 
evaziuni financiare de proporţii, de zeci de milioane de euro, care 
trebuie să preocupe autorităţile statului. Împreună trebuie văzut cu ce 
trebuie să vină toţi cei implicaţi şi dacă membrii comisiei pot veni cu 
soluţii legislative pentru a înlătura neregulile din sistem. Orice ţară 
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membră a Uniunii Europene poate introduce măsuri suplimentare 
pentru a-şi proteja piaţa internă şi propriii cetăţeni.  

În continuare au luat cuvântul domnul deputat Marin Anton, 
domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedinte ANSVSA, 
domnul Marius Dunca, preşedinte ANPC, domnul Nagy Péter Tamás, 
secretar de stat MADR, domnii deputaţi Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Marian Ghiveciu, Toader Dima, George Scarlat, Ioan Dîrzu, Petre Daea 
care au formulat propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
analizat.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de 
Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de 
produse agricole pe drumurile publice (PL.x 450/2013). 

 După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei şi 
constituirea unui colectiv format din domnii deputaţi Marian Ghiveciu, 
George Scarlat şi Ion Bălan care să formuleze amendamente pentru 
îmbunătăţirea proiectului de lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 
(PL.x 127/2014). 

 Domnul Alexandru Năstase, secretar de stat în DPIISPPPPE,  a 
prezentat expunerea de motive. 

Domnul deputat Nini Săpunaru – a propus întocmirea unui raport 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 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 Agricolă Brăila 
în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului 
Judeţean Brăila (PL.x 425/2013).    

 Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege 
şi a precizat că ceea ce se realizează la Staţiunea de Cercetare de la 
Brăila vine în sprijinul agriculturii româneşti, pentru că soiurile de 
cereale realizate aici sunt cele care rezistă la condiţiile climatice din 
România.  

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Kelemen 
Atilla Bela Ladislau, Stelian Nechita Dolha, Viorel Marian Dragomir, 
Marian Ghiveciu, Petre Daea, Tinel Gheorghe, Costel Şoptică, Marin 
Anton care şi-au exprimat opiniile în legătură cu proiectul de lege.  

Domnul deputat Ion Bălan – este o ordonanţă de urgenţă care-şi 
produce efecte. A afirmat că este într-o situaţie delicată, pentru că nu 
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ştie dacă rezultatul transferului va fi cel aşteptat. Este de părere că de la 
staţiunile de cercetare nu mai trebuie luate terenuri. O parte dintre 
cercetătorii din staţiuni fac eforturi deosebite pentru multiplicarea 
soiurilor româneşti, care sunt cel mai bine adaptate.  Din suprafaţa de 
2800 ha, 300 ha sunt pentru producţia seminţei bază şi prebază, iar 
celelalte pentru multiplicare. 

„Ce am dat noi staţiunilor ? 
Niciodată n-au primit sumele necesare de la stat sau din fonduri 

europene şi le cerem să fie la fel de performante precum cele din 
mediul privat. Acum, acolo, la Staţiunea Brăila se desfăşoară un 
parteneriat cu un partener privat, idee care trebuie încurajată. Cum 
putem să ajutăm ca să facă performanţă ? ” 

A spus că este într-o situaţie dificilă, a susţinut că cercetarea 
trebuie susţinută cu bani în plus pentru a face performanţă şi crede că o 
parte din banii încasaţi ca impozite din producţia agricolă să se întoarcă 
pentru a sprijini cercetarea agricolă. Crede că şi managementul în 
staţiunile de cercetare ar trebui îmbunătăţit. Să susţinem mai mult 
cercetarea şi cu bani,  nu doar cu vorbe. Crede că terenul ar trebui să 
rămână la staţiune.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a întrebat cum să 
se procedeze în condiţiile în care şi alte staţiuni sunt în pericol de a 
rămâne fără terenuri. Dacă vrem să menţinem ASAS, atunci să-i lăsăm 
şi terenurile, pentru a face cercetare.  

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha – a cerut să se termine 
odată cu ordonanţele astea care vizează agricultura. Cu această 
ordonanţă se distruge cercetarea. Dacă vrem cercetare, trebuie să o 
încurajăm.  

Domnul Viorel Marian Dragomir – şi-a exprimat părerea că 
această ordonanţă trebuie analizată mult mai bine şi a cerut amânarea 
cu două săptămâni a dezbaterii proiectului, pentru a hotărî în cunoştinţă 
de cauză şi a propus ca la viitoarea analiză să fie invitaţi şi 
reprezentanţii din judeţul Brăila implicaţi în acest transfer de terenuri, 
care trebuie folosit pentru cercetare.  

Domnul deputat Marian Ghiveciu – nu este de acord că terenurile 
să plece de la staţiune. Sunt staţiuni care merg foarte bine şi unele care 
nu funcţionează cum trebuie. Acolo unde trebuie arendate terenuri, să 
fie închiriate cu preţuri care se practică pe piaţă, nu subevaluate. 
Terenurile ASAS trebuie cesionate corect şi folosite pentru cercetare. 
Profitul obţinut din exploatarea terenurilor să fie folosit pentru 
susţinerea cercetării agricole.  
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Domnul deputat Petre Daea – a susţinut ideea ca patrimoniul 
ASAS să fie păstrat. Acest act normativ a apărut ca necesitate pentru că 
acolo lucrurile nu sunt în ordine şi Consiliul Judeţean Brăila a generat o 
asemenea alternativă.  

Nu consiliul  judeţean trebuie să se ocupe direct de cercetarea în 
agricultură. Este nevoie de o analiză mai atentă, poate cei de la Brăila 
au văzut şi ceea ce noi nu ştim. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că proiectul de lege 
trebuie respins. Este un grav abuz ce a făcut Guvernul. 

Domnul deputat Costel Şoptică – anticipează că la comisie va 
veni un nou proiect pe o temă asemănătoare. Academia vine doar cu 
argumentul că este proprietara terenului, fără a prezenta un plan de 
management pentru o perioadă de 10-15 ani. 

Ar trebui ca MADR şi Ministerul Educaţiei Naţionale să se 
preocupe de accesarea fondurilor europene pentru cercetare.  

Domnul deputat Marin Anton – este împotriva transferului de 
teren şi a propus respingerea proiectului de lege. Lipsa managementului 
performant este cauza neajunsurilor din unităţile de cercetare agricolă.  

Domnii Gheorghe Sin, preşedinte ASAS, Mihai Nicolescu şi 
Valeriu Tabără, vicepreşedinţi, au prezentat poziţia ASAS şi au cerut 
sprijinul pentru asigurarea condiţiilor necesare derulării activităţii de 
cercetare.  

După finalizarea dezbaterilor s-a supus votului propunerea de 
amânare a analizei. Propunerea de amânare a fost respinsă. S-a propus 
respingerea proiectului  de lege. Propunerea de respingere a fost votată 
cu majoritate. S-au înregistrat 10 voturi pentru respingere şi 7 voturi 
împotriva respingerii.  

S-a stabilit ca într-una din şedinţele viitoare să se desfăşoare o 
analiză cu privire la activitatea ASAS şi a activităţii de cercetare în 
agricultură.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 aprilie 2014, 
începând cu ora 930. Ordinea de zi  aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind vânzarea 
terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de 
persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport suplimentar comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 749/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 

 6



 7

industriei alimentare (raport comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport; Pl.x 334/2012). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan 
Ion, 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, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, 
Niculescu Dumitru, Scarlat George, Stănescu Alexandru, Steriu 
Valeriu-Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu 
Cătălin-Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. 
Domnul deputat Gheorghe Neţoiu a fost absent.  

Ca invitat a participat domnul Nagy Péter Tamás, secretar de stat 
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 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl.x 
749/2010).  

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. Au urmat dezbateri. S-a propus respingerea. Propunerea de 
respingere a fost aprobată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate, respingerea 
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl.x 
334/2012). 

S-au înregistrat 33 voturi pentru respingere şi 1 abţinere.  
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


		2014-04-15T09:03:19+0300
	Elena V. Ciuverca




