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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 16.09.2019 
Nr. 4c-5/405 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 3, 4 și 5 septembrie 2019 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 3, 4 și 5 
septembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (raport comun 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 9/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 302/2019). 

3.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 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 
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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 și imunități; PLx 336/2018).  

4.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 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 și imunități; PLx 336/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 3 septembrie 2019 au avut următoarea 

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

completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (raport comun 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 9/2019). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,   Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Florian Munteanu, șef serviciu, Regia Națională a Pădurilor 

Romsilva; 
-domnul Silviu Geană, președinte, Federația Silva. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate 
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potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 
169/1997 (PLx. 9/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.1/2000, 
raportat la situaţia proprietăţii bisericii din Bucovina, astfel încât restituirea 
proprietăţilor bisericeşti să fie făcută în condiţii echivalente în toate fostele 
provincii istorice, cu raportare la fostul regat. Potrivit expunerii de motive, 
soluţia legislativă propusă este determinată de necesitatea asigurării unui 
minim pentru funcţionarea şi întreţinerea unităţilor de cult, pentru ca acestea 
să îşi poată îndeplini misiunea. Senatul a adoptat proiectul de lege care a 
fost repartizat 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 proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat două voturi împotrivă ), întocmirea unui raport preliminar de 
respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități în 
vederea întocmirii raportului comun.    
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 4 septembrie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 

 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 302/2019). 

2.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 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 
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

 
 Au participat ca invitați: 
-domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat, Ministerul 

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

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Lucica Ileana Bota, consilier juridic, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Adrian Zarzăre, consilier juridic, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Ruxandra Piciorea, șef serviciu, Ministerul Finanțelor 

Publice; 
-doamna Viorica Paulescu, consilier superior, Ministerul Finanțelor 

Publice; 
-domnul Gabriel Pădure, consilier superior, Ministerul Finanțelor 

Publice 
-domnul Ioan Popescu, președinte, Confederația Sindicală Națională 

Meridian; 
-domnul costel Ichim, vicepreședinte, Confederația Sindicală 

Națională Meridian. 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 

Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Iarco 
Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,   Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin 
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnul deputat Daniel Constantin a fost absent.  
Primul punct dezbătut a fost proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice ( PLx 302/2019). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi cel al 
salarizării personalului din fonduri publice. Prin proiect se urmăreşte 
instituirea unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2018, potrivit cărora termenul de plată a sumelor 
stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, 
pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019, prin reglementarea 
unor termene distincte de plată, în funcţie de data comunicării deciziei de 
impunere. De asemenea, se propune anularea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestora, în 
cazul persoanelor fizice care sunt obligate la plata unei contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară pentru care veniturile realizate de aceştia se situează sub acest 
nivel. Totodată, se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru 
livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, 
eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

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 Alexandru Stănescu. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 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 336/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare româneşti, 
măsurile preconizate vizând, printre altele: stabilirea ordinii de exercitare a 
dreptului de preempţiune astfel: coproprietari şi rude până la gradul I, 
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arendaşi, statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, proprietari de 
terenuri agricole vecini, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători 
persoane fizice: să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit 
spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de 
vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători 
persoane juridice: sediul social şi/sau secundar înregistrat pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, 
desfăşurarea activităţii agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul oferit spre vânzare cu minim 5 ani anteriori anului de 
publicare a ofertei de vânzare a terenului, veniturile obţinute din activităţi 
agricole reprezintă minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. 
Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor 
agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare 
directă, fie prin încheierea contractelor de arendare. Senatul a adoptat 
proiectul care a fost repartizat 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 Dănuț Păle. 

Au urmat dezbateri generale. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 septembrie  2019, 

având următoarea ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.17/2014 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 și imunități; PLx 336/2018). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuţ Păle, Dan 
Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco 
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Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, 
Corneliu Olar,   Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, 
Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați Daniel Constantin și Loránd-Bálint Magyar  au fost 
absenți. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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