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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi  15 octombrie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14 şi 15 octombrie 
2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.20 
din Legea 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 şi imunităţi; PL.x 557/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 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 
şi imunităţi; PL.x 553/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 din 
Legea 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; PLx. 571/2015). 
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5. 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; Pl.x 
606/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (avizare; PLx. 
607/2015). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 618/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 13 octombrie 2015 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; PLx. 546/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi; PLx 618/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu Andrei-
Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan 
Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-
Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă 
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Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul 
deputat Marian Ghiveciu a absentat nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Daniel Dumitru Botănoiu -  secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Gheorghe Neaţă – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Toma – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Mirela Manea – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

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

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

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

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (PLx 618/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat proiectul de lege şi a precizat 
că propunerea de raport a fost analizată într-o şedinţă anterioară a comisiei şi 
s-a convenit ca votul final să fie dat după ce Comisia juridică îşi va prezenta 
forma proprie de preraport asupra proiectului de Lege privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav". 

S-a propus ca forma finală a raportului să fie cea prezentată în urma 
dezbaterilor din Comisia juridică. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PLx. 546/2015). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a precizat 

că forma rezultată la Senat cuprinde formulări mai corecte şi ministerul este 
de acord cu această variantă. 

Domnii deputaţi Petre Daea, Marian Avram, Nini Săpunaru, George 
Scarlat, Dumitru-Verginel Gireadă, Ion Melinte au cerut clarificarea 
condiţiilor în care fondurile alocate pentru păşuni şi fâneţe pot fi accesate. S-a 
propus amânarea dezbaterilor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 octombrie 2015 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.20 
din Legea 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 şi imunităţi; PL.x 557/2015). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 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 
şi imunităţi; PL.x 553/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu Andrei-
Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan 
Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-
Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
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George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.20 din Legea 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 (PL.x 557/2015) 
şi Propunerii legislative pentru modificarea 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 (PL.x 553/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele comisiei, a afirmat că 
proiectul  de Lege pentru completarea art.20 din Legea 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 (PL.x 557/2015) a fost iniţiat de un grup de parlamentari, ca urmare a 
Deciziei nr. 755/2014 a Curţii Constituţionale, care a constatat că prevederile 
art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 sunt neconstituţionale. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus continuarea 
analizei într-o şedinţă viitoare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 octombrie 2015 având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.8 din 
Legea 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; PLx. 571/2015). 

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; Pl.x 
606/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx. 604/2015). 
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4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (avizare; PLx. 
607/2015). 

Au fost prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei: 
Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Harbuz Liviu, Steriu Andrei-
Valeriu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, Avram Marian, Bălan 
Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, Chirteş Ioan-Cristian, 
Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha Nechita-
Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe Tinel, Gireadă 
Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Holban Titi, Iliuţă Vasile, Laza-Matiuţa 
Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stănescu Alexandru, Stanciu Zisu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-
Florin. A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin.  

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea art.8 din Legea 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. 
571/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru a prezentat proiectul de lege şi a 
subliniat că proiectul îşi propune să reglementeze scutirea de la plata 
redevenţei pentru terenurile arendate de la Agenţia Domeniilor Statului în 
cazul unităţilor şcolare de stat şi al unităţilor de învăţământ superior. 

Guvernul nu susţine proiectul de lege. Au urmat dezbateri. S-a propus 
amânarea. 

Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate ca Propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (Pl.x 606/2015), 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect 
activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (Plx. 
604/2015) şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul meteorologiei (PLx. 607/2015) să fie analizate într-o 
şedinţă separată, săptămâna viitoare. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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