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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28  şi 29 mai 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28 şi 29 mai 2014, 
având următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

Lucrările şedinţei din ziua de 27 mai 2014 au început la ora 1400 şi au  
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz 
Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ, 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 
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George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan 
Ion, Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. 

 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 Daniel Velicu – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

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

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla 

Bela Ladislau, vicepreşedinte al 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 
subliniat că acesta are ca obiect stabilirea procedurii de acordare a licenţelor de 
depozit pentru seminţele de consum, reglementarea caracterului certificatelor 
de depozit şi a modului de utilizare a acestora, precum şi constituirea schemei 
de garantare a finanţărilor acordate fermierilor pe baza certificatelor de 
depozit. 

Domnul Nagy Tamas Peter, secretar de stat în MADR, a precizat că  
ministerul susţine proiectul de lege pentru că este necesară îmbunătăţirea 
legislaţiei cadru care reglementează licenţierea depozitelor şi regimul 
certificatelor de depozit, care să asigure, începând cu noua recoltă a anului 
2014, operaţionalizarea şi optimizarea procedurilor de licenţiere, regimul 
utilizării certificatelor de depozit emise în contul recoltei depozitate.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a arătat că proiectul de lege trebuie 
bine analizat şi a criticat introducerea taxei de licenţiere, care descurajează 
activitatea depozitarilor. A afirmat că PDL nu susţine acest proiect de lege.  

Domnul deputat Petre Daea – a apreciat importanţa apariţiei proiectului 
de lege şi a propus amânarea cu o săptămână a analizei, pentru a se aduce 
îmbunătăţirile necesare.  

Domnul deputat George Scarlat – a cerut amânarea analizei.  
Doamna deputat Lucia Ana Varga – a cerut ca analiza să fie amânată şi 

reluată în comisie după ce se va face o evaluare a ceea ce înseamnă cuantumul 
taxelor care vor fi percepute.  

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut reprezentanţilor 
ministerului să ţină cont de toate observaţiile formulate şi a propus amânarea 
cu o săptămână a analizei. S-a stabilit ca o subcomisie formată din membri ai 
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comisiei să analizeze proiectul de lege şi să propună modificările pe care 
membrii comisiei să le analizeze.  

Propunerea de amânare a analizei a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 mai 2014, începând cu 

ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 
1. 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). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz 
Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ, 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, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan 
Ion, Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. 

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 Daniel Velicu – consilier, 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 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). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că având în vedere că sistemul temporar de sprijinire a 
derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, prin resurse 
financiare bugetare nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2014, şi urmare a 
evaluării modului de accesare a regimului certificatelor de depozit pe perioada 
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de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009, este necesară îmbunătăţirea 
legislaţiei cadru care reglementează licenţierea depozitelor şi regimul 
certificatelor de depozit, care să asigure, începând cu anul 2014, un sistem de 
finanţare a fermierilor, inclusiv a celor care nu deţin spaţii de depozitare 
proprii, pentru facilitatea accesării de credite bancare utilizând certificatele de 
depozit ca alternativă a tranzacţionării directe de seminţe de consum imediat 
după recoltare.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

 Lucrările şedinţei din ziua de 29 mai 2014 au început la ora 930 şi au  
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

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 38 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Teodorescu Ioan Viorel, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz 
Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Avram Marian,  Bălan Ion, Bogdan 
Gheorghe-Dănuţ, 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, Stanciu Zisu, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan 
Ion, Teodorescu Cătălin-Florin,Varga Ana Lucia. 

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 Daniel Velicu – consilier, 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 

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

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a menţionat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
53/2010, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2014. 

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 
votată în unanimitate. 
 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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