
ORDIN nr. 1414 din 28 mai 2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de 
depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a 

componenţei nominale 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. 159.531 din 14 mai 2015 al Direcţiei generale 
politici agricole şi strategii, 
În temeiul art. 4 alin. (8) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de 
reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de 
depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

Art. 1 
(1)Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 
acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi obligaţiile acesteia, prevăzute în 
anexa nr. 1. 
(2)Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru acordarea licenţelor de 
depozit, prevăzută în anexa nr. 2. 

Art. 2 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea 
Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, cu 
modificările ulterioare. 

Art. 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 
 
 
 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
Dumitru Daniel Botănoiu, 

secretar de stat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr. 1: REGULAMENT de organizare şi funcţionare al 
Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi 
obligaţiile acesteia 
 

Art. 1 
Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia, 
este un organism deliberativ, fără personalitate juridică. 

Art. 2 
Comisia este sprijinită în activitatea sa de structura tehnică de specialitate cu 
atribuţii în domeniul depozitării seminţelor de consum din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 3 
(1)Reuniunile Comisiei sunt conduse de către preşedinte, iar în cazul în care 
acesta absentează din motive obiective, deleagă atribuţiile unui alt membru al 
Comisiei. 
(2)Comisia se întruneşte în şedinţe de lucru ordinare şi, ori de câte ori este 
necesar, în şedinţe extraordinare, la cererea a cel puţin 8 dintre membrii săi, la 
convocarea scrisă a preşedintelui. 
(3)Adresa de convocare se transmite prin e-mail sau fax cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea Comisiei în şedinţă ordinară 
şi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea în 
şedinţă extraordinară. 

Art. 4 
Comisia este statutar constituită prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul 
membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple. 

Art. 5 
La şedinţele Comisiei pot participa fără drept de vot, ca invitaţi, specialişti din 
domeniu. 

Art. 6 
Ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare se propune şi se aprobă de 
preşedinte. 

Art. 7 
În cazul în care nu pot participa la şedinţe, membrii Comisiei pot acorda 
împuterniciri scrise de reprezentare numai celorlalţi membri ai Comisiei. 

Art. 8 
(1)Atribuţiile Comisiei sunt prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea. 
(2)Procedura pentru acordarea licenţelor de depozit este descrisă la cap. II din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind 
măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
169/2015. 

Art. 9 
Comisia stabileşte preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum şi îl comunică 
Administratorului, definit la art. 3 lit. m) din Legea nr. 101/2014 privind măsura 
de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor 
de depozit pentru acestea, care asigură informarea publică prin publicarea 
săptămânală a acestuia pe site-ul propriu şi într-un ziar de specialitate. 

Art. 10 



Membrii Comisiei, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
au fost nominalizaţi la propunerea structurii de specialitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 11 
Reprezentanţii asociaţiilor profesionale/patronale cu activitate în domeniul 
producţiei, depozitării, comercializării, procesării seminţelor de consum, burselor 
de mărfuri, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum au fost 
desemnaţi de către conducerea structurilor respective. 

Art. 12 
Membrii Comisiei pot fi schimbaţi pe baza cererii scrise a solicitantului şi la 
propunerea conducătorilor structurilor menţionate. 
 
 

ANEXA nr. 2: COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei pentru 
acordarea licenţelor de depozit 

1 Silvia Ştefan preşedinte, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2 Mihaela Vartolomei membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

3 Maria Şerban membru, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

4 Camelia Ionel membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

5 Nicuşor Ciocănea membru, reprezentant al A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

6 Laurenţiu Baciu membru, reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor 
Agricoli din România

7 Ilie Popescu membru, reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor 
Agricoli din România

8 Ion Cioroianu membru, reprezentant al PROAGRO - Confederaţia Naţională a 
Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din 
România

9 Sorin Cezar Dogaru membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale 
din România

10 Andrei Solomon membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale 
din România

11 Ofelia Nalbant membru, reprezentant al A.R.C.P.A. - Asociaţia Română a Comercianţilor 
de Produse Agricole

12 Victor Beznea membru, reprezentant al A.R.C.P.A. - Asociaţia Română a Comercianţilor 
de Produse Agricole 

13 Aurel Popescu membru, reprezentant al Rompan - Patronatul Român din Industria de 
Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase 

14 Alexandru Ursache membru, reprezentant al B.R.M. - Bursa Română de Mărfuri 
15 Viorel Marin membru, reprezentant al C.N.G.S.C. - Comisia Naţională de Gradare a 

Seminţelor de Consum 
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