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PROCES VERBAL  
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20 şi 22 
octombrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 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, cu 
modificările şi completările ulterioare (raport înlocuitor, comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 362/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
(aviz; PL.x 655/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din 
Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare (aviz; PL.x 661/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (aviz; PLx. 
607/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; PL.x 
571/2015). 
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6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii; Plx. 606/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor 
şi comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 20 octombrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 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, cu 
modificările şi completările ulterioare (raport înlocuitor, comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 362/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
(aviz; PL.x 655/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din 
Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare (aviz; PL.x 661/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (aviz; PLx. 
607/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor 
şi comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Steriu Andrei Valeriu a fost în delegaţie externă. 

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Ioan Sandu -  director, Administraţia Naţională de 

Meteorologie; 
- domnul Laszlo Nagy Csutak– vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/CV%20Laszlo%20Csutak%20-%202015%20-%20VP_326ro.pdf
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- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul Valentin Toma – director general adjunct, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional pentru Pescuit; 

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

- domnul Gabriel Ecobici – director, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- doamna Dana Ionescu – director, Agenţia Domeniilor Statului;  
- domnul Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ileana Popescu – şef serviciu juridic, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
meteorologiei (PLx. 607/2015). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a subliniat că este o măsură bună şi ar trebui susţinută de întreaga comisie. 

Domnul Ioan Sandu, director ANM – a afirmat că la Comisia pentru 
apărare s-a trecut o modificare, cu care este de acord. ANM are capacitatea 
de a face prognoze pentru întreaga zonă a Balcanilor şi poate monitoriza 
mişcarea maselor de aer.  

Dotarea de care dispune ANM şi pregătirea personalului creează 
posibilitatea realizării de studii şi cercetări privind identificarea şi evoluţia 
zonelor vulnerabile la diverse fenomene meteorologice severe precum  
secetă, deşertificare, inundaţii şi alte asemenea, absolut necesare la 
elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi diminuare a schimbărilor 
climatice.  

S-a propus acordarea unui aviz favorabil, care să fie trimis Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic, care este sesizată pe fond.  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 

modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 
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, cu modificările şi completările ulterioare (Plx. 362/2013). 
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Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că iniţiativa a mai fost dezbătută. Acum 
discutăm doar despre nişte corelări. Legea poate fi aplicată imediat.  

 Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte ASAS – este momentul 
care trebuie extins, este modalitatea prin care se pot rezolva şi alte cazuri 
asemănătoare. 

Sectorul de cercetare din sectorul agricol poate spera la o finanţare 
care să-i asigure desfăşurarea activităţii viitoare.  

Domnul Kelemen Atilla Bela Ladislau – era necesar să facem ordine 
în acest sector. Să se promoveze acele proiecte care să relanseze 
cercetarea.  

Domnul deputat Ion Bălan – trebuie făcută reorganizarea acelor 
staţiuni de cercetare care nu au clarificate problemele de fond funciar. 
Lucrurile trebuie rezolvate pentru toate staţiunile. Toate inadvertenţele 
trebuie eliminate. Să stabilim clar, cu ASAS,ce modificări trebuie făcute.  

S-a supus votului propunerea de a se întocmi un raport înlocuitor 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare (PL.x 655/2015). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a precizat că proiectul de lege se află pe ordinea de zi a comisiei pentru un 
aviz.  

Domnul Laszlo Nagy Csutak, vicepreşedinte ANSVSA – a prezentat 
poziţia instituţiei pe care o reprezintă.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a afirmat că 
proiectul de lege este acoperitor şi că iniţiativa redresează această situaţie.  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. S-a propus 
acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al 
art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare (PL.x 661/2015). 

Domnul Valentin Toma, director general adjunct MADR – AMPOP 
– a prezentat proiectul de lege. Este un act normativ promovat de 
Ministerul Fondurilor Europene.  

Domnul deputat Ion Tabugan – a cerut o lămurire, referitoare la 
stimularea celor care lucrează cu fonduri europene. Se stimulează 

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/CV%20Laszlo%20Csutak%20-%202015%20-%20VP_326ro.pdf
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lucrătorii, dar ar trebui să fim mai puţin darnici, pentru că trebuie văzută şi 
situaţia altor categorii, care nu sunt stimulaţi suficient.  

Domnul deputat George Scarlat – absorbţia fondurilor europene se 
face, dar politicile de absorbţie nu sunt susţinute.  

Pe de o parte venim şi dăm, dar pe altă parte venim şi îngrădim. 
S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată 

în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 

înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a 
animalelor şi comercializarea cărnii (Plx. 604/2015). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a subliniat că legislaţia românească nu permite abatorizarea în 
astfel de condiţii şi, atunci, ANSVSA a emis un ordin care permite 
abatorizarea în abatoare mici. Legea actuală este permisivă pentru 
abatoarele mici şi ar putea fi extinsă. A propus să nu fie aprobată această 
formă. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – nu este de acord cu 
poziţia exprimată de domnul deputat Ioan Dîrzu. Condiţiile existente acum 
duc la încălcarea legislaţiei în domeniu.  Se fac scarificări pe marginea 
şanţului.  

Domnul deputat George Scarlat – se întâmplă fapte care nu sunt în 
cadrul legal, trebuie o analiză aprofundată, propune amânarea dezbaterii.  

Domnul deputat Costel Şoptică – a propus amânarea.  
S-a propus amânarea. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
S-a stabilit ca o subcomisie formată din domnii deputaţi Marian 

Avram, Liviu Harbuz, Ioan Dîrzu, Toader Dima, George Scarlat, Kelemen 
Atilla Bela Ladislau să analizeze aspectele legate de acest domeniu şi să 
vină cu o propunere de formă finală care să fie supusă analizei comisiei.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 octombrie 2015 
având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 
din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport; PL.x 
571/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii; Plx. 606/2015). 
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Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Steriu Andrei Valeriu a fost în delegaţie externă. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
(PLx. 571/2015). 

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat proiectul de lege. 
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au înregistrat 31 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (Pl.x 606/2015). 

Domnul deputat George Scarlat - a propus ca problematica să fie 
analizată într-o subcomisie şi să fie găsite soluţiile de comun acord cu 
reprezentanţii MADR şi ai administratorilor de pieţe.  

S-a propus amânarea analizei pentru două săptămâni. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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