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PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din zilele de 8 şi  10 martie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8 şi 
10 martie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. 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 
familie; PLx717/2015). 

2. 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; Plx675/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx673/2015). 

4. 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; PLx742/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 8 martie 2016 au avut 
următoarea ordinea de zi: 

1. 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; PLx742/2015). 
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2. 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 
familie; PLx717/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
Comisiei. Au absentat domnul deputat Daniel Constantin şi domnul 
deputat Vasile Gudu, aflat în delegaţie externă. 

Dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere (PLx717/2015) s-au desfăşurat în şedinţă 
comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială. 

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Erika Stanciu -  secretar de stat, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
- domnul Attila Gyorgy - secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor. 
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). 

Doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul MMAP - a 
prezentat poziţia Guvernului şi a afirmat că dacă proiectul de lege 
va fi aprobat cu amendamentele prezente în proiectul de raport va 
produce dezechilibre, pentru că sursele financiare ar trebui 
suplimentate semnificativ. 

Domnul deputat Florin Iordache  - a arătat că nu este de acord 
cu poziţia exprimată de doamna Erika Stanciu, pentru că nu este 
normal să existe diferenţe atât de mari între salariile celor care vor 
lucra în cadrul Gărzii Forestiere şi ceilalţi lucrători din cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Nu este corect ca un 
secretar de stat să aibă un salariu mai mic decât cei pe care-i are în 
subordine. A afirmat că prin stimularea financiară a personalului din 
domeniul protecţiei mediului se preconizează o întărire a capacităţii 
administrative prin reducerea fluctuaţiei de personal, evitându-se în 
acest fel situaţii privind posibile întârzieri în accesarea fondurilor 
europene din cauza lipsei personalului din sistem. 
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Domnul deputat Ninel Peia  - a subliniat că Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor este de acord cu amendamentele, dar 
cu aplicarea unora începând cu 1 ianuarie 2017. „Nu crede că este 
corect ca un comisar de la Garda de Mediu să primească un salariu 
de 16 – 17 milioane lei vechi, iar unul de la Garda Forestieră să aibă 
un salariu mult mai mare.” 

A cerut ca Guvernul să găsească soluţii pentru asigurarea 
finanţării acestor creşteri, iar dacă nu este de acord, atunci să 
găsească modalităţi de a amâna aplicarea prevederilor. 

Domnul deputat Nechita-Stelian Dolha - a afirmat că 
amendamentul este binevenit şi ar trebui să existe o corelare a 
veniturilor pe tot acest sistem. A cerut instituirea unui sistem de 
monitorizare a activităţii celor de la Garda Forestieră şi, din 6 în 6 
luni, să se prezinte un raport în legătură cu activitatea desfăşurată. 

Au urmat dezbateri pe articole. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost votat în unanimitate, urmând a 
fi întocmit un raport favorabil comun al celor două comisii sesizate 
pe fond.  

În continuare, lucrările Comisiei s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Au participat ca invitaţi: 
- Domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Rela Ştefănescu - secretar general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
- domnul Mihai Dima -  secretar de stat - preşedinte, 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. 
- domnul Viorel Morărescu - director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat 

Kelemen Atilla Bela Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei pentru 
agricultură,silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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 
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" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (PLx742/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu - a precizat că proiectul de 
lege a fost retrimis pentru că au existat unele necorelări în ceea ce 
priveşte identificarea parcelelor. Au fost operate modificările 
necesare, aşa că trebuie dat un aviz pozitiv. 

Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al ASAS - a precizat 
că au fost unele erori de dactilografiere a datelor, dar anexele au fost 
reverificate şi toate necorelările au fost înlăturate. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu - a cerut ca retrocedarea 
terenurilor să se facă pe cale legală şi să se manifeste mare atenţie 
unde se duc terenurile. 

Domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul MFP - a 
afirmat că ar fi trebuit completată expunerea de motive şi să se fi 
precizat dacă terenurile în cauză erau necesare activităţii de 
cercetare, sau nu. 

Domnul Dima Mihai, secretar de stat, preşedintele ANCSI - a 
precizat că ministerul nu susţine proiectul de lege. 

Doamna deputat Raluca Turcan - a afirmat că nu poate vota 
doar pe baza unor hârtii pe care le are în faţă. Nu i se pare corect ca 
Parlamentul să încurajeze prin vot transferul de terenuri. A precizat 
că va vota împotriva proiectului de lege. 

Domnul deputat Nechita-Stelian Dolha - a subliniat că terenul 
s-a dus deja către proprietarii care au fost reîmproprietăriţi. A 
amintit de cazul de la Bistriţa şi a afirmat că se termină mandatul 
actual şi nu se va rezolva nici problema retrocedării, nici cea a 
cercetării agricole. 

Domnul deputat Ion Bălan - a făcut precizări legate de acest 
caz. 

S-a trecut la votarea proiectului de lege. La votarea anexei 3 s-
au înregistrat 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri. La 
poziţia 4 din raport şi la poziţia 5 s-au înregistrat 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

În ansamblu, proiectul de lege a obţinut 22 voturi  pentru, 2 
voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 10 martie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
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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 comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
Comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin şi domnul 
deputat Vasile Gudu, aflat în delegaţie externă. 

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). 

Domnul deputat Vasile Iliuţă, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că toate aspectele au fost analizate în cadrul 
subcomisiei formată în acest scop şi a cerut amânarea analizei 
pentru clarificarea aspectelor legate de categoriile de terenuri care ar 
trebui să fie puse la dispoziţia viitorilor beneficiari menţionaţi în 
propunerea legislativă. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

De asemenea, membrii Comisiei au hotărât amânarea analizei 
pentru Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(PLx 673/2015). 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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