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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 12, 14 și 15 octombrie 2020

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 14 și 15
octombrie 2020, având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea art.6 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.
437/2017).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 59
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
300/2020).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 149/2019).

1

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 389/2019).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea și
completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 412/2019).
6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (raport comun cu: Comisia
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 18/2020).
7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în
vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru
panificație (raport: PLx. 575/2020).
8.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele
prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport: PLx. 588/2020).
9.Studiu individual asupra Proiectului Legii laptelui și a produselor
lactate (raport: PLx. 298/2020).
Lucrările şedinţei din ziua de 12 octombrie 2020 au avut următoarea
ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea art.6 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.
437/2017).
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2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art. 59
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx.
300/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,
Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel
Popescu, Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén,
Ionuţ Simionca și Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin, Iarco
Furic, Corneliu Olar, Ion Tabugan și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost
prezenți online.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.
Au participat ca invitat:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea
și completarea art.6 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
(PLx. 437/2017).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea art.6 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, cu modificările și completările ulterioare.
Senatul a adoptat proiectul de lege în condițiile art.76 alin.(1) din Constituția
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României, republicată. Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost de
asemenea, sesizată în fond cu proiectul de lege.
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 Alexandru Stănescu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărat, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport
preliminar de adoptare cu amendamente.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru
modificarea art. 59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 300/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.59 din Legea
nr.46/2008, intervenţiile legislative vizând reducerea perioadei în care
ocoalele silvice pot începe exploatarea masei lemnoase degradate. Senatul
a adoptat proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină și imunități și
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost, de asemenea sesizate în
fond cu proiectul de lege.
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 Emanuel-Iuliu Havrici.
Au urmat dezbateri generale.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 octombrie 2020,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 149/2019).
2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
Anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar (raport comun cu:
Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx. 389/2019).
3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea și
completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și
4

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia
juridică, de disciplină și imunități; PLx. 412/2019).
4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor
acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (raport comun cu: Comisia
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 18/2020).
5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în
vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru
panificație (raport: PLx. 575/2020).
6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele
prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport: PLx. 588/2020).
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,
Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel
Popescu, Gabriel Rădulescu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca și
Ioan Terea au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin, Iarco
Furic, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, Ion Tabugan și Sorinel-Marian
Vrăjitoru au fost prezenți online.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.
A participat ca invitat:
-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru
Stănescu, președintele Comisiei.
Primul proiect dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (PLx. 149/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.18/1991,
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în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate
în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, solare şi răsadniţe. Potrivit
expunerii de motive, intervenţiile preconizate sunt justificate de faptul că
activităţile desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de natură agricolă, actuala
reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare a activităţilor agricole
în sere, solare şi răsadniţe. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost
transmis 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 Sorinel-Marian Vrăjitoru.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru
modificarea Anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar (Plx.
389/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea Anexei nr.1 din Legea
nr.18/1991, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2020, tariful datorat pentru
scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în
extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan,
să se reducă de la 4 lei/m2 cât este în prezent, pentru terenurile din clasa I de
calitate, la 0,4 lei/m2, iar scăderea să fie progresivă, până la 0,2 lei/m
,
pentru terenurile din clasa V de calitate, ca urmare a denominării monedei
naţionale. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția
României, republicată. Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost de
asemenea, sesizată în fond cu proiectul de lege.
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 Nicolae Giugea.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărat, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru
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modificarea și completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx.
412/2019).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare completarea prevederilor Legii nr.18/1991, cu
măsuri care stabilesc, în principal, în sarcina comisiilor judeţene, obligaţia
de a verifica, pe baza informaţiilor solicitate de la Arhivele Naţionale ale
României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor fostei Securităţi,
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul
Afacerilor Interne – Direcţia Genearlă de Paşapoarte, cererile de
reconstituire a dreptului de proprietate care au ca obiect: terenuri supuse
confiscării ca urmare a săvârşirii unor crime contra umanităţii sau crime de
război săvârşite în perioada 6 septembrie 1940-9 mai 1945, terenuri care au
fost supuse măsurilor de expropriere în baza legilor anterioare datei de 6
martie 1945 sau terenuri exceptate de la reconstituire, întrucât nu sunt
întrunite condiţiile prevăzute la art.48 din Legea nr.18/1991. Senatul a
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost de asemenea, sesizată în
fond cu proiectul de lege.
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 Sorin Roman.
Au urmat dezbateri generale.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PLx.
18/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative din domeniul
agriculturii, precum şi din domeniul fiscal-bugetar. Principalele prevederi
se referă la: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013,
prin prelungirea termenului de la care devine obligatorie aplicarea
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amenajamentului pastoral, suspendarea aplicării în anul 2020 a Legii
nr.509/2006, amânarea intrării în vigoare a Legii nr.133/2019, abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. Senatul a
adoptat proiectul de lege, care a fost repartizat și Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci.
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 Vasile Gudu.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărat, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamente.
Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind
acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de
grâu pentru panificație ( PLx. 575/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare aprobarea acumulării şi constituirii ca stoc
rezervă de stat a unei cantităţii de 100.000 tone de grâu pentru panificaţie,
în scopul prevenirii unor dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea
necesarului de grâu pentru consumul de pâine pe cap de locuitor, în cazul
persistenţei unor perioade de criză cu potenţial de recurenţă. 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 proiectul de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Dănuț Păle.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de
Senat.
Ultimul proiect de lege dezbătut a fost Proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost
emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997
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pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx.
588/2020).
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege
are ca obiect de reglementare dreptul proprietarilor de terenuri forestiere
pentru care s-a dispus suspendarea serviciilor publice în temeiul Legii
nr.374/2006, de a efectua lucrări de exploatare a produselor accidentale în
regie proprie sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru
lucrări de exploatare forestieră, cu posibilitatea vânzării către populaţie a
lemnului de foc şi a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de 24 de
cm, celelalte sortimente de lemn rezultate, urmând a se valorifica în
condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică a statului. Senatul a adoptat proiectul de lege ca
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a IIIa din Constituția României, republicată.
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.
Au urmat dezbateri generale.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 octombrie 2020,
având următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra Proiectului Legii laptelui și a produselor
lactate (raport: PLx. 298/2020).
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,
Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe,
Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Gabriel
Rădulescu, Csaba-István Sebestyén și Ioan Terea au fost prezenți la sediul
Camerei Deputaților
Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin, Iarco
Furic, Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, Ionuţ
Simionca, Ion Tabugan și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți online.
Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.
PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
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