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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 8 şi 10 decembrie 2015 
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 
10 decembrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
din România (aviz; PLx 784/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 
(aviz; PLx 807/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (aviz; Plx 
794/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului (aviz; PLx 825/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
combaterea risipei alimentare (aviz; PLx 842/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
diminuarea risipei alimentare (aviz; Plx 851/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport; Plx 676/2015). 
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8. 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; Plx 678/2015). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 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; Plx 742/2015). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (raport; PLx 
584/2011). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate (raport; PLx 180/2015). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale (raport; Plx 276/2015).  

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport; PLx 334/2015). 

14. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
(raport; PLx 660/2015). 

15. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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; Plx 675/2015). 

16. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; Plx 673/2015). 

17. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, 
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studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (raport; Plx 
746/2015). 

18. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; Plx 722/2015). 

19. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii 
de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului 
de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea 
şi raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015). 

20. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport; Plx 
800/2015). 

21. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport suplimentar;  PLx546/2015). 

22. 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). 

23. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a 
combaterii risipei alimentare (raport; PLx 802/2015). 

24. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
PLx 829/2015). 
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25. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială; PLx 717/2015).  

Lucrările şedinţei din ziua de 8 decembrie 2015 au avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
din România (aviz; PLx 784/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 
(aviz; PLx 807/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (aviz; Plx 
794/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului (aviz; PLx 825/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
combaterea risipei alimentare (aviz; PLx 842/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
diminuarea risipei alimentare (aviz; Plx 851/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport; Plx 676/2015). 

8. 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; Plx 678/2015). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti 
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" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx 742/2015). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (raport; PLx 
584/2011). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate (raport; PLx 180/2015). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale (raport; Plx 276/2015).  

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind prima 
intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (raport; PLx 334/2015). 

14. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
(raport; PLx 660/2015). 

15. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, 
studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă (raport; Plx 
746/2015). 

16. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii 
de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului 
de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea 
şi raportarea preţurilor acestora (raport; PLx 662/2015). 

17. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport; Plx 
800/2015). 

18. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a 
combaterii risipei alimentare (raport; PLx 802/2015). 

19. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
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agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării (raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
PLx 829/2015). 

20. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială; PLx 717/2015).  

21. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (raport suplimentar;  PLx546/2015). 

22. 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). 

23. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie; Plx 722/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi 
Vasile Iliuţă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Simona Man – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 
- domnul George Băeşu – preşedinte, Autoritatea Naţională 

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

- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea 
Naţională, Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Viorel Andronie – preşedinte, Colegiul Medicilor 
Veterinari din România; 

- doamna Maria Popescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

- doamna Dana Ionescu – director juridic, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Ilie Mihalache – director general, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor; 

- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; 

- domnul Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; 

- domnul Daniel Velicu – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

-  domnul Marcel Grigore – director general adjunct, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- doamna Zoica Vlăduţ – director adjunct, Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

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

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş a cerut introducerea pe 
ordinea de zi a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere (PLx 717/2015), proiect care a mai fost în dezbaterea 
comisiei, iar membrii Comisiei au hotărât analiza lui într-o 
subcomisie. Membrii subcomisiei au elaborat o formă care trebuie 
analizată, pentru a aproba forma finală a preraportului care să fie 
dezbătut şi cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care este 
sesizată pe fond.   

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
din România (PLx 784/2015). 
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Domnul deputat Marin Anton, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a cerut acordarea unui aviz favorabil.  

Domnul George Băeşu, preşedintele ANRP -  a prezentat 
modul în care s-a acţionat până acum, când două tranşe din sumele 
cuvenite celor care au de primit până la 50.000 lei au fost deja 
achitate.  

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Petre Daea, 
George Scarlat, Kelemen Atilla Bela Ladislau, care au cerut lămuriri 
în legătură cu modul în care au fost analizate problemele legate de 
inventarierea terenurilor şi de concluziile la care s-a ajuns.  

Domnul George Băeşu  - a afirmat că, în mare, inventarierea a 
fost încheiată şi că, din punct de vedere juridic, problemele sunt mai 
mari decât erau înainte de această activitate. A afirmat că ar fi 
necesară o legislaţie subsecventă, pentru că, la nivel de judeţe ar fi 
posibil să se redea terenuri şi să nu se mai dea bani celor care 
solicită despăgubiri.  

S-a propus acordarea unui aviz negativ. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 15 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri.  

S-a propus ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare (PLx 
807/2015) să primească aviz favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx 
794/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a afirmat că este necesar un aviz pozitiv, 
având în vedere schimbările prin care a trecut agricultura 
românească în ultimul timp.  

Doamna Zoica Vlăduţ, director adjunct în MENCS – a arătat 
că în stabilirea cifrelor de şcolarizare s-a colaborat cu MADR, dar 
numărul agenţilor economici cu activitate în agricultură care şi-au 
exprimat dorinţa de a şcolariza elevi pentru acest domeniu a fost de 
doar 228, iar între aceştia nu există şi agenţi economici puternici. A 
cerut să se menţină actuala organizare a unităţilor de învăţământ.  

S-a propus un aviz pozitiv. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

În continuare s-a acordat aviz favorabil pentru Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în 
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vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei mediului (PLx 825/2015). 

S-a hotărât ca Proiectul de Lege privind combaterea risipei 
alimentare (PLx 842/2015)şi Propunerea legislativă privind 
diminuarea risipei alimentare (Plx 851/2015) să fie amânate pentru 
o şedinţă viitoare.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea câte 
unui raport de respingere pentru Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (Plx 676/2015) şi pentru Propunerea 
legislativă 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 (Plx 
678/2015). 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 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 (Plx 742/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a precizat care sunt modificările cuprinse în anexele la 
proiectul de lege.  

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al ASAS – a 
subliniat că OCPI Constanţa a vizat modificările propuse.  

S-a supus aprobării întocmirea unui raport cu amendamentele 
formulate. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate.  

Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole 
prin comasare (PLx 584/2011) a fost amânat, pentru obţinerea unui 
nou punct de vedere al Guvernului, iar Proiectul de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate (PLx 180/2015) a fost amânat, tot pentru un nou 
punct de vedere al Guvernului, pentru două săptămâni. 

Pentru Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale (Plx 276/2015) a fost propus un raport de respingere. 
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Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 20 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă.  

Pentru Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor 
agricole şi forestiere (PLx 334/2015) s-a propus întocmirea unui 
raport de respingere. Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 16 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PLx 
660/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a cerut aprobarea lui, pentru că au fost formulate 
amendamente. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate.  

S-a trecut la  dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă 
(Plx 746/2015). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente. S-a propus 
întocmirea unui raport, cu amendamente. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea 
activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea 
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora (PLx 662/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul 
de lege şi a formulat amendamente, care se  regăsesc în raportul 
întocmit.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR 
– a afirmat că în perioada următoare va căuta să soluţioneze 
problemele legate de numărul de posturi.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a arătat că 
este necesar să fie ajutată Agenţia Naţională de Zootehnie 
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut ca proiectul de lege să fie 
aprobat, pentru că sistemul trebuie să funcţioneze. Trebuie 
îmbunătăţite structurile judeţene. 
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Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut să se 
acţioneze la nivelul direcţiilor judeţene, iar camerele agricole ar 
trebui să preia din atribuţiile de la acest nivel. Este necesară o mai 
bună coordonare a activităţilor din agricultură la nivelul judeţelor.  

Domnul deputat Toader Dima – este de acord cu consolidarea 
conducerii în agricultură la nivelul judeţelor.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole. S-au formulat 
amendamente. S-a propus întocmirea uni raport cu amendamente. 
Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, ca Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(Plx 800/2015) să fie amânat pentru o şedinţă viitoare.  

De asemenea, a fost amânat Proiectul de Lege privind 
instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a 
combaterii risipei alimentare (PLx 802/2015). 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul garantării (PLx 829/2015). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat proiectul 
de lege. S-a trecut la dezbaterea pe articole. După finalizarea 
dezbaterilor s-a propus întocmirea unui preraport, cu amendamente. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx 717/2015).  

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a subliniat că, în subcomisie, s-a lucrat pentru 
clarificarea tuturor aspectelor, inclusiv a celor legate de salariile 
celor care vor fi angajaţi în noile structuri, precum şi numărul total 
de posturi necesare pentru supravegherea celor aproximativ 6,5 
milioane hectare de pădure. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a precizat că în subcomisie 
s-a plecat de la realitatea concretă, faptică. În 2001 erau 1100 de 
posturi. Acum observăm un regres al controlului. Se constată tăieri 
ilegale la un nivel nemaiîntâlnit. A cerut ca posturile să fie ocupate 
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pe criterii bine stabilite. A afirmat că, la pierderile pe care pădurea 
le înregistrează din cauza tăierilor ilegale, costurile legate de noua 
organizare nu sunt nejustificate.  

Domnul deputat Petre Daea – a cerut clarificări legate de 
salariile pe care le vor avea viitorii inspectori şi a cerut să fie 
lămurite problemele legate de finanţare, pentru că sunt bani de la 
buget şi trebuie o justificare precisă. 

S-a propus întocmirea unui preraport, cu amendamente. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate. S-au  înregistrat 22 de 
voturi pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la  dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură (PLx546/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de 
lege.  

Au urmat dezbateri pe articole. S-au formulat amendamente, 
care se regăsesc în raportul întocmit. Amendamentul formulat de 
doamna deputat Ana Lucia Varga a fost respins, neîntrunind 
numărul de voturi necesare. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui 
raport, cu amendamente. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

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 (Plx 606/2015). 

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat expunerea 
de motive. 

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport cu 
amendamente. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

În continuarea dezbaterilor s-a trecut la analiza Propunerii 
legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic 
veterinar (Plx 722/2015). 

Domnul deputat George Scarlat a reamintit că reprezentanţii 
industriei farmaceutice veterinare au avut o seamă de obiecţii. S-a 
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lucrat în subcomisie, dar proiectul de lege este semnat de peste 100 
de iniţiatori, care au adus amendamente şi care vor urmări să se 
elaboreze o lege  bună.  

Domnul deputat Ioan Munteanu – a reamintit că în subcomisie 
s-a stabilit ca azi, în şedinţă, să se reia lucrările, la care să fie 
prezente toate părţile implicate.  

Domnul deputat Liviu Harbuz – a precizat că amendamentele 
sunt formulate de deputaţi, care au acest drept, şi procesul de 
elaborare a legii nu trebuie influenţat de presiunile exercitate. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR 
– a cerut amânarea dezbaterii în comisie şi aprofundarea analizei în 
subcomisia constituită pentru acest proiect de lege. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole, începând de la art. 9. 
Majoritatea articolelor au fost aprobate în unanimitate, cu excepţia 
art. 9 alin. (1) la care s-au înregistrat 17 voturi pentru şi 1 abţinere, 
art. 17 alin. (2) 17 voturi pentru şi 1 abţinere, art. 66, unde s-au 
înregistrat 18 voturi pentru şi 1 abţinere, art. 67 alin. (1), art. 68, art. 
69 la care s-au înregistrat 18 voturi pentru şi 1 abţinere, art. 70 la 
care s-au înregistrat 15 voturi pentru şi 4 abţineri, art. 71 şi art. 72, 
la care s-au înregistrat 14 voturi pentru şi 3 abţineri, art. 74, 16 
voturi pentru şi 2 abţineri, art. 75, 16 voturi pentru şi 2 abţineri, art. 
78 lit.n) şi art. 79, la care s-au înregistrat 16 voturi pentru şi 2 
abţineri, art. 82, 16 voturi şi 2 abţineri, art. 85, alin. (4), 15 voturi 
pentru şi 3 abţineri, art. 86, 17 voturi pentru şi 1 abţinere, art. 87 
alin. (1), 17 voturi pentru şi 1 abţinere, art. 94, 17 voturi pentru şi 1 
abţinere, art. 95 alin. (3), 13 voturi pentru şi 5 abţineri, art. 96 alin. 
(1), 15 voturi pentru şi 3 abţineri, art. 97, 16 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă, art. 98, 16 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.  

În ansamblu, Propunerea legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx 722/2015) a fost votată 
cu majoritate. S-au înregistrat 15 voturi pentru şi 3 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10 decembrie 
2015 având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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; Plx 675/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport; Plx 673/2015). 
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Au fost prezenţi 32 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin, 
domnul deputat Vasile Iliuţă şi domnul deputat Florin Cătălin 
Teodorescu.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 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 675/2015). 

În timpul dezbaterilor s-a stabilit amânarea analizei pentru o 
şedinţă viitoare.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (Plx 673/2015). 

Au avut loc dezbateri generale.  
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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