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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi  28 ianuarie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 25, 26, 27 şi 28 
ianuarie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

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 
800/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 794 din 31 octombrie 2014 (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; Plx 853/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
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 comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 733/2015). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 837/2015). 

6. 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). 
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7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 al 
Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (aviz; PLx 896/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 25 ianuarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport suplimentar; Plx 281/2010). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
A absentat domnul deputat Teodorescu Cătălin Florin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (Plx 281/2010). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor şi iniţiator al propunerii 
legislative, a precizat că proiectul de lege a fost retrimis din plen pentru 
corelare cu prevederile Legii viticulturii, care urma să fie votată în Parlament, 
devenită, de altfel, Legea nr. 164/2015. A propus menţinerea raportului iniţial, 
votat în Comisia pentru agricultură, în şedinţa din 8 iulie 2015.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei 
pentru a se studia în amănunt şi alte poziţii ale reprezentanţilor şi organizaţiilor 
de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri 
nobile. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 ianuarie 2016 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. 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 
800/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 794 din 31 octombrie 2014 (raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii; Plx 853/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
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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 comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 733/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
A absentat domnul deputat Teodorescu Cătălin Florin.  

Ca invitaţi au participat: 
- doamna Simon Man – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 

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

Rurale; 
- domnul Claudiu Codrea – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Vasilica Dinu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Daniela Motriuc – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Ioana Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- doamna Manuela Anculescu – consilier superior, Ministerul 

Finanţelor Publice; 
- doamna Roxana Belega – consilier principal, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 

preşedintele comisiei. 
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 800/2015). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat propunerea legislativă 
şi a menţionat că aceasta a fost respinsă de Senat. Propunerea legislativă 
introduce în textul legii sintagma „persoane fizice autorizate” şi se află şi în 
dezbaterea Comisiei pentru industrii. Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă, pentru că prevederile acesteia nu sunt corelate cu alte prevederi 
(OUG nr. 44/2008). Comisia pentru industrii a întocmit un raport preliminar de 
respingere.  

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus respingerea. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate, urmând a fi întocmit un 
raport comun de respingere.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 (Plx 853/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că raportul pe care comisia îl va întocmi este comun cu 
Comisia pentru industrii. Propunerea legislativă reglementează cadrul necesar 
producătorilor agricoli, persoane fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe o 
suprafaţă de teren de până la 2 ha, pentru a comercializa producţia proprie, pe 
baza unui certificat de unic producător eliberat la cerere de către primar.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui preraport de respingere. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 ianuarie 2016 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
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 comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 733/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 al 
Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (aviz; PLx 896/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
A absentat domnul deputat Teodorescu Cătălin Florin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi 
de modificare a 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 733/2015). 

Domnul deputat George Scarlat, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă, care reglementează restricţionarea achiziţionării terenurilor agricole 
de către cetăţenii străini care provin din ţările Uniunii Europene care au stabilit 
condiţii restrictive. S-a propus respingerea. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PLx 
896/2015). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 ianuarie 2016 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 837/2015). 

2. 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). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
A absentat domnul deputat Teodorescu Cătălin Florin.  

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 fondului funciar nr.18/1991(Plx 837/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
subliniat că prin propunerea legislativă se creează cadrul normativ necesar 
schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor ocupate de pajişti permanente, 
în sensul aprobării de direcţia de specialitate din cadrul MADR. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind instituirea 
zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei 
alimentare (PLx 802/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat, iar Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului adoptarea 
acestui proiect de lege.  

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

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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