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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.10.2019 
Nr. 4c-5/448 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 23, 24, 25 și 26  septembrie  2019 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23, 24, 25 și 
26 septembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Propunerii legislative pentru completarea 
art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea 
anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic ; Plx. 361/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (raport 
: Plx. 671/2018). 

3.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative privind înființarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și 
comercializarea cărnii (raport: Plx. 17/2019). 

4.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate 
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în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
(raport: PLx. 58/2019).  

5.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni 
de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional (retrimis din 
plen pentru raport înlocuitor: PLx. 581/2018). 

6.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 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

 7.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 23 septembrie  2019 au avut 

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

 Domnul deputat Corneliu Olar (concediu medical) a fost absent. 
 

 Lucrările au continuat în ziua de 24 septembrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza   Propunerii legislative pentru completarea 
art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea 
anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic ; Plx. 361/2019). 
 2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (raport 
: Plx. 671/2018). 
 3.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative privind înființarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și 
comercializarea cărnii (raport: Plx. 17/2019). 
 4.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate 
în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
(raport: PLx. 58/2019).  
 5.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni 
de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional (retrimis din 
plen pentru raport înlocuitor: PLx. 581/2018). 
 6.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 
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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, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Ioan Sorin Roman, Csaba-
István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 Domnii deputați Corneliu Olar (concediu medical) și Nicolae Daniel 
Popescu au fost absenți. 

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 Bota, consilier juridic, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Robert Chioveanu, șef serviciu, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Gabriel Ecobici, consilier, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 

completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic și pentru 
modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia (Plx. 361/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a respins 
propunerea legislativă care  are ca obiect de reglementare completarea art.11 
din Legea nr.46/2008, cu alineate noi, prin care se instituie, în principal, 
norme care stabilesc că fondul forestier, proprietate publică a statului, se 
compune din terenurile forestiere ce au aparţinut proprietăţii publice a 
statului român, anterior anului 1948. De asemenea, se prevede că terenurile 



5 
 

forestiere care, până în anul 1948, erau proprietatea unor persoane fizice sau 
juridice şi care, în prezent, sunt în administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, aparţin domeniului privat al statului şi vor face 
obiectul retrocedării către persoanele îndreptăţite. Propunerea legislativă a 
fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului comun. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate a fost desemnat  
domnul deputat Emanuel-Iuliu Havrici. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat două abțineri), întocmirea unui raport preliminar de 
respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

Ședința a continuat cu  dezbaterea și analiza Propunerii legislative 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice 
pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău 
(Plx. 671/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a respins 
propunerea legislativă care  are ca obiect de reglementare înfiinţarea Băncii 
de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice 
şi Medicinale Buzău, instituţie de drept public, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin divizarea 
parţială a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. 
Potrivit expunerii de motive, Banca de Resurse Genetice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău va avea 
rolul de a conserva patrimoniul genetic autohton din domeniile de interes pe 
termen mediu şi lung şi de a-1 proteja intelectual şi juridic prin amprentare 
genetică, metodă neutilizată în prezent la nivel naţional. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate a fost desemnat  
domnul deputat Dănuț Păle. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi , întocmirea unui raport de respingere. 
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S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a 
animalelor și comercializarea cărnii (Plx. 17/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a respins 
propunerea legislativă care  are ca obiect de reglementare înfiinţarea unui 
abator mobil în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, în subordinea 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii. Potrivit iniţiativei 
legislative, sumele necesare pentru înfiinţarea abatoarelor mobile se asigură 
de la bugetul de stat, din fonduri europene sau din fonduri legal constituite. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al propunerii legislative mai sus menționate a fost desemnat  
domnul deputat Ioan Dârzu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat trei abțineri) , întocmirea unui raport de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2018 privind 
modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind 
politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern 
şi internaţional ( PLx. 58/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a 
adoptat proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea 
anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011, în sensul adoptării 
unor măsuri cu privire la cheltuielile care se pot efectua în vederea asigurării 
unui nivel calitativ corespunzător al standardelor necesare organizării 
acţiunilor protocolare în perioada premergătoare preluării Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene, pe perioada exercitării de către România a 
Preşedinţiei, cât şi după finalizarea mandatului. 
 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 Sorin Roman. 
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 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat trei abțineri) adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat.  
 S-a trecut la analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de 
informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional (PLx. 581/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a 
adoptat proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011, în sensul asigurării cadrului 
legal care să permită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
organizarea de acţiuni destinate promovării sectorului agroalimentar, al 
dezvoltării rurale, precum şi al imaginii proprii, inclusiv prin participarea 
operatorilor economici din agricultură la târguri şi expoziţii internaţionale 
pe pieţele de interes. Proiectul a fost retrimis din plen pentru a fi dezbătut 
împreună cu PLx. 58/2019, având obiect de reglementare similar. 
 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 Sorin Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat cinci abțineri) adoptarea proiectului de lege, cu 
modificări. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost Proiectul 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 Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale. 
 

Lucrările au continuat în ziua de 25 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 21 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
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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, Nicu Niţă, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar,  Corneliu Olar (concediu 
medical) și Nicolae Daniel Popescu au fost absenți. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 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 21 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, Nicu Niţă, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar,  Corneliu Olar (concediu 
medical) și Nicolae Daniel Popescu au fost absenți. 
 
 PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu                   Dan Ciocan 
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