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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.11.2018 
Nr. 4c-5/684 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 30, 31 octombrie și 1 noiembrie 2018 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 30, 31 
octombrie și 1 noiembrie 2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

2. Dezbaterea și analiza în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecție (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 547/2018). 

3. Dezbaterea şi analiza  cererii de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura (reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale, raport comun cu Comisia pentru 
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mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 132/2017/2018).  

4.Dezbaterea și analiza în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activității de îmbunătățiri funciare (raport: PLx. 548/2018). 

5.Dezbaterea şi avizarea  în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul 
român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 
proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci;  PLx 545/2018). 

6.Participarea membrilor Comisiei la Târgul Internațional 
Indagra. 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 30 octombrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

2. Dezbaterea și analiza în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecție (raport comun cu: Comisia pentru 
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mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 547/2018). 

3. Dezbaterea şi analiza  cererii de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura (reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale, raport comun cu Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 132/2017/2018).  

4.Dezbaterea și analiza în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activității de îmbunătățiri funciare (raport: PLx. 548/2018). 

5.Dezbaterea şi avizarea  în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul 
român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 
proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen (aviz pentru: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci;  PLx 545/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Nicolae Dimulescu- Președinte Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
-domnul Daniel Dicu, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Oliver Negulescu, consilier al ministrului apelor și 

pădurilor; 
-domnul Lucian Pătrașcu, consilier al ministrului mediului; 



4 
 

-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 
din România; 

-domnul George Ionescu, membru Consiliul Director al 
Patronatului Peștelui din România; 

-domnul Mugurel Drăgănescu, președinte executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 

-doamna Eugenia Dragnea, director executiv, Liga Asociațiilor 
Producătorilor Agricoli din România; 

-doamna Alina Leția, avocat, Liga Asociațiilor Producătorilor 
Agricoli din România. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

În conformitate cu art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din 
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 a fost 
dezbătut în ședință comună împreună cu  membrii Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din Legea 
nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este 
permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al 
terenului agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului 
terenului pe care se face păşunatul. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectul de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Corneliu Olar și 
Emanuel Iuliu Havrici. 
 În urma dezbaterilor generale, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au hotărât reanalizarea proiectului de lege în 
subcomisia constituită în conformitate cu art. 47 litera (e) din 
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. Componența subcomisiei aprobată de 
membrii celor două comisii a fost: Lucian Eduard Simion (PSD 
președinte), Ion Tăbugan (ALDE membru),  Loránd-Bálint Magyar 
(UDMR membru), Sorinel Marian Vrăjitoru (PSD membru), Csaba-
István Sebestyén (UDMR membru), Corneliu Olar (PNL membru), 
Gheorghe Dănuț Bogdan (PSD membru), Tudorița Lungu (PNL 
membru), George Ionescu (PNL membru), Ioan Sorin Roman (PSD 
membru) și Glad Aurel Varga (PNL membru) și Tinel Gheorghe 
(PNL membru). 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza în procedură de 
urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea 
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei la Legea 
nr.289/2002, în sensul înscrierii corecte a judeţelor pe raza cărora 
urmează a se realiza perdelele forestiere de protecţie. Senatul a 
adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate  de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar comun cu  Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic care va fi înaintat Comisiei juridice de disciplină 
și imunități. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea şi analiza  cererii de 
reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura. 
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 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se reglementarea 
unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia 
de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
Administraţia Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau 
privat al statului. De asemenea, a precizat că reexaminarea legii este 
necesară pentru punerea  de acord cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.312 din 9 mai 2018. În urma reexaminării, Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a aprobat legea cu respectarea prevederilor 
art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată. Legea a fost 
repartizată spre reexaminare și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al Legii supuse reexaminării a fost 
desemnat domnul deputat Ică Florică Calotă. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi ( s-a 
înregistrat o abținere), întocmirea unui raport preliminar de aprobare 
a legii supuse reexaminării cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) 
din Constituția României, republicată. Raportul preliminar va fi 
transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei 
juridice de disciplină și imunități. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza în procedură de 
urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011, în sensul 
suplimentării personalului Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare cu 200 de muncitori specializaţi, pentru realizarea 
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obiectivelor cuprinse în Programul naţional de reabilitare a 
infrastructurii principale de irigaţii din România 2016-2020. Senatul 
a adoptat proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi ( s-au 
înregistrat 3 abțineri), întocmirea unui raport de adoptare în forma 
prezentată de Senat. 
 Ultimul punct dezbătut a fost avizarea  în procedură de urgență 
a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce 
între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul 
restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen. (aviz 
pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și comisia pentru 
buget, finanțe și bănci;  PLx 545/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei proceduri 
administrative destinate compensării unor creanţe reciproce între 
statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul 
restituirii proprietăţii. Compensarea sumei pe care persoana o 
datorează Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu 
suma pe care statul o datorează cu titlu de despăgubire va stinge 
obligaţiile reciproce, inclusiv cele derivate din actualizarea creanţelor 
şi penalităţile aferente acestora. Totodată, se propune prorogarea 
termenului limită de depunere a declaraţiei unice privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, de la 
data de 15 iulie 2018 la data de 31 iulie 2018. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat  domnul deputat Nicolae Giugea. 
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 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitae de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil care va fi înaintat Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 octombrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Participarea membrilor Comisiei la Târgul Internațional 

Indagra. 
Târgul Internațional Indagra a avut loc la Bucuresti, în 

perioada 31 octombrie – 04 noiembrie,  și reprezintă o importantă 
platformă de dialog între agricultori, specialiști și factori de decizie, 
fiind și unul dintre cele mai importante evenimente desfăsurate la 
nivel național. Anul acesta, Indagra a fost prilejul unor evenimente și   
dezbateri pe problematicile actuale ale agriculturii românești. 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea și Valeriu Andrei Steriu 
(concediu de odihnă) au fost absenți. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 1 noiembrie  

2018, având următoarea ordine de zi: 
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 


