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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 14.03.2018             
Nr. 4c-4/103 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27, 28 februarie și 1 martie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 28   
februarie și 1 martie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
transmiterea unui bun imobil – teren din domeniul public al statului 
și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României“ din municipiul 
Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara , județul 
Timiș (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia  pentru învățământ, știință, tineret și sport: Plx 428/2017). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
marcarea calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru 
industrii și servicii; Plx 500/2017). 

3. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării 
comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii; Plx 545/2017). 
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4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx. 501/2017). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea și completarea Legii nr. 17/07/03/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport comun suplimentar 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 733/2015). 

6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 20 din  Legea nr. 17 /2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 277/2016). 

7. Întâlnire informală privind stadiul Proiectului Național de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-2023. 

8. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
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Lucrările şedinţei din ziua de 27 februarie 2018 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
transmiterea unui bun imobil – teren din domeniul public al statului 
și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României“ din municipiul 
Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara , județul 
Timiș (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia  pentru învățământ, știință, tineret și sport: Plx 428/2017). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
marcarea calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru 
industrii și servicii; Plx 500/2017). 

3. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării 
comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii; Plx 545/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx. 501/2017). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea și completarea Legii nr. 17/07/03/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport comun suplimentar 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 733/2015). 
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6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 20 din  Legea nr. 17 /2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 277/2016). 

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, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, 
Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István Sebestyén, 
Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Iarco Furic și 
Valeriu Andrei Steriu au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valeriu Tabără, președinte , Academia de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești; 
- domnul Emil Dumitru președinte, Federația Națională 
PROAGRO; 
- doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

     - doamna Mihaela Stângu, consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
     -  doamna Viorica Bacău, consilier juridic, Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 

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



5 
 

 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 
legislativă privind transmiterea unui bun imobil – teren din domeniul 
public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României“ 
din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în 
proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara 
, județul Timiș. Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul 
Timiş, precizând faptul că terenurile agricole constituie baza 
materială aferentă procesului de instruire în educaţie, bază fără de 
care nicio universitate cu profil agricol şi silvic, care are în structura 
sa staţiuni didactice, nu ar putea să îşi desfăşoare activităţile didactice 
pentru care a fost autorizată să funcţioneze. 
  În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat 
solicitarea de sesizare în fond primita de la Comisia pentru 
agricultură. Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport în vederea întocmirii unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai propunerii legislative mai sus menționate  au 
fost desemnați domnii deputați   Ioan Terea și Corneliu Olar. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, cu majoritate  de voturi ( s-a 
înregistrat o abținere), întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise care va fi înaintat Comisiei juridice, de 
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disciplină și imunități și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret 
și sport 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative privind marcarea calității produselor. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare adoptarea unor măsuri în vederea marcării produselor, 
prin aplicarea unor timbre în culori distincte, în funcție de calitatea 
acestora. Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei pentru 
industrii și servicii în vederea întocmirii unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai propunerii legislative au fost desemnați 
domnii deputați Nicu Niță și Vasile Gudu. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a supus la vot 
amânarea dezbaterilor pentru a putea participa la acestea și domnul 
deputat Marius Sorin Ovidiu Bota, inițiator al propunerii legislative. 
Propunerea de amânare a fost adoptată în unanimitate. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării 
comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
completarea art. 30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării 
comune a pieței vitivinicole nr.164/2015, cu modificările ulterioare, 
cu un nou alineat, alin. (11), în sensul eliminării taxei anuale de 
certificare și autorizare a plantațiilor viticole și a vinului soi varietal 
pentru persoanele fizice și operatorii economici care produc struguri 
de vin soi varietal și vin soi varietal. Proiectul de lege a fost repartizat 
și Comisiei pentru industrii și servicii care a întocmit un raport 
preliminar de respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
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completări, raportor al proiectului de lege mai sus menționat  a fost 
desemnat domnul deputat   Ioan  Dârzu. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului de lege din 
următorul motiv : certificarea plantațiilor de viță de  vie și a vinurilor 
varietale este conformă cu legislația europeană, plata taxei pentru 
certificarea plantațiilor, suportată de către cultivatorii români, asigură 
realizarea unei evidențe mai clare a suprafețelor cultivate și a unei 
calități sporite, costurile pentru certificarea vinurilor varietale sunt 
suportate de societățile comerciale, companii de vinuri din România, 
iar acordarea facilităților propuse presupune o măsură de natura 
ajutorului de stat care nu este conformă cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru 
reglementatrea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 
2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 
501/2017).   
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare modificarea Legii 17/2014 cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul stabilirii unor condiții pe care 
trebuie să le îndeplinească persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) din 
acest act normativ pentru a achiziționa un teren agricol în România. 
Aceste condiții vizează cultivarea terenului în maximum 6 luni de la 
încheierea tranzacției, cu păstrarea destinației terenului, asocierea cu 
persoane fizice ori juridice cu capital autohton românesc, existența 
unei anumite ponderi a angajaților români precum și rezidența 
obligatorie timp de 5 ani pe teritoriul României. Propunerea 
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legislativă a fost repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai propunerii legislative mai sus menționate  au 
fost desemnați domnii deputați   Alexandru Stănescu și Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri) întocmirea unui raport 
preliminar de respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 
17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce 
dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului 
cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun suplimentar cu: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; Plx. 733/2015). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare  introducerea unor condiții limitative la cumpărarea 
terenurilor agricole situate în extravilan, pentru cetățenii țărilor 
membre ale Uniunii Europene, care și-au stabilit condiții restrictive 
la achiziționarea terenurilor agricole de către cetățenii străini, în 
condiții de reciprocitate. Propunerea legislativă a fost repartizată și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 Conform prevederilor articolului 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, 
propunerea legislativă a fost trimisă din plen spre reexaminare la cele 
două comisii sesizate în fond pentru întocmirea unui raport comun 
suplimentar. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
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completări, raportori ai propunerii legislative mai sus menționate  au 
fost desemnați domnii deputați   Alexandru Stănescu și Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri) întocmirea unui raport 
preliminar suplimentar de respingere care va fi înaintat Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 
legislativă pentru completarea art. 20 din  Legea nr. 17 /2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou 
alineat, alin. (4) referitor la suspendarea până la 31 decembrie 2016 a 
aplicării dispozițiilor art.4 alin.(1) din lege pentru persoanele care au 
drepturi de creanță asupra terenurilor agricole situate în extravilan. 
Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai propunerii legislative mai sus menționate  au 
fost desemnați domnii deputați   Alexandru Stănescu și Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri) întocmirea unui raport 
preliminar de respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 februarie 
2018, având următoarea ordine de zi:  
 1. Întâlnire informală privind stadiul Proiectului Național de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-2023.  
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 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, 
Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Iarco Furic, Adrian 
Claudiu Prisnel și Valeriu Andrei Steriu  au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 

- domnul Radu Codruț Ștefănescu, președinte director general 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

- domnul Vasile Marcel Grigore, director general adjunct 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

- domnul Mircea Viorel Popa, director, Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
 Domnul  președinte director general Radu Codruț Ștefănescu 
a făcut o scurtă prezentare a Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: 
 Domeniul de activitate al agenției îl reprezintă gestionarea 
sistemului integrat de cadastru și carte funciară, un sistem unitar și 
obligatoriu de evidență tehnică, juridică și economică de importanță 
națională a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării. 
 Principalul obiectiv al agenției îl reprezintă derularea în 
condiții optime a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 
începând cu data de 1 ianuarie 2018, utilizarea veniturilor proprii vor 
fi utilizate pentru plata tuturor cheltuielilor curente și de capital ale 
agenției și instituțiilor subordinate, cu excepția subvenției de la 
bugetul de stat care se acordă pentru finanțarea valorii totale a 
proiectelor finanțate din fonduri externe rambursabile. 
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 Stadiul înregistrării imobilelor este de 10.814,136 imobile din 
totalul estimat la nivelul întregii țări, reprezentând 27,04%  din totalul 
aproximat de 40000000 immobile din România. 
 Suprafața terenurilor agricole înregistrate este de aproximativ 
3,2 mil. ha din totalul de aproximativ 12.500.000 ha terenuri agricole 
de la nivelul întregii țări.  
 
         Lucrările au continuat în ziua de 1 martie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin 
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  Domnii 
deputați Iarco Furic, Adrian Claudiu Prisnel și Valeriu Andrei Steriu 
și Loránd-Bálint Magyar au fost absenți.  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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