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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.09.2017 
Nr. 4c-4/407 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6 și 7 septembrie  2017 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 

6  și 7 septembrie  2017, având următoarea ordine de zi: 
1. Alegerea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte al Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice. 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 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 (raport comun: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; PLx. 120/2016). 

3. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 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.  208/2017). 

4. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a  
Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
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produselor din sectorul agricol (raport comun: Comisia pentru 
industrii şi servicii; PLx. 239/2017). 
         5. Studiu individual asupra Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx. 132/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 5 septembrie 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Alegerea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte al Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice. 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 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 (raport comun: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; PLx. 120/2016). 

3. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 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.  208/2017).   

Au fost prezenţi 24 de 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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu 
Prisnel , Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru.  Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent. 

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

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 5 septembrie 2017, pentru 

alegerea celor doi membri ai biroului Comisiei, au fost conduse de 
domnul deputat Florin Iordache vicepreşedinte al Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Primul punct de pe ordinea de zi supus dezbaterii a fost 
alegerea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte al Comisiei.  

 Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor, în 
conformitate cu articolul 46 alin. 7 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, a propus următoarele modificări în 
componenţa biroului Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice: 
 - Domnul deputat Alexandru Stănescu va ocupa funcţia de 
preşedinte al Comisiei, în locul domnului deputat Ioan Munteanu 
care rămâne membru al Comisiei; 
 - Domnul deputat Dănuţ Păle va ocupa funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei, în locul domnului deputat Alexandru 
Stănescu; 
 Propunerile nominale, mai sus menţionate, s-au aprobat cu 
unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Alexandru Stănescu ales în funcţia de 
preşedinte al Comisiei, în discursul domniei sale de învestire a 
transmis că se simte onorat şi a mulţumit pentru încrederea acordată. 

Lucrările ședinței au fost ulterior conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat   introducerea  pe 

ordinea de zi a punctului diverse. Domnul preşedinte Alexandru 
Stănescu a supus la vot propunerea de completare a  ordinii de zi 
care  a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
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funciar nr. 18/1991 (raport comun: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi; PLx. 120/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei 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, aprobată cu modificările ulterioare, în vederea 
eliminării obligaţiei de recuperare a suprafeţelor din categoria de 
folosinţă pajişti permanente, care vor fi scoase din circuitul agricol 
pentru amenajări de interes public local, aprobate prin hotărâre a 
consiliului local. 

Proiectul de lege, mai sus menţionat, a fost adoptat de Senat 
în 2016 şi a fost repartizat la Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. Comisia pentru administraţie a întocmit 
un raport preliminar de respingere, iar Comisia juridică a întocmit 
raport preliminar de adoptare cu amendamente, propunând ca 
fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale 
suprafeţelor de pajişti permanente indiferent de forma de proprietate 
publică şi/sau privată a statului, unităţi administrativ teritoriale, 
respectiv alte persoane fizice şi juridice să se asigure prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

De asemenea, domnul Anton Păştinaru a subliniat faptul că 
propunerile din actul normativ se regăsesc în Legea 16/2016 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 plăti 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. 
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În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
amînarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare.  

Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza, Propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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.  208/2017).  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea lit.a) şi b) ale alin.(2¹) al art. 7 din Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. Proiectul mai sus menţionat a fost respins de Senat. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi( s-au 
înregistrat două voturi împotrivă) respingerea propunerii legislative. 

La punctul diverse domnul deputat Tinel Gheorghe a solicitat   
invitarea, în şedinţa următoare a  Comisiei, a doamnei Graţiela 
Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul mediului. 

 Invitaţia adresată doamnei ministru se referă la analiza 
Ordinului 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în 
cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii 
populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante. 

 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 septembrie 
2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a  
Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (raport comun: Comisia pentru 
industrii şi servicii; PLx. 239/2017). 
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Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale; 

Au fost prezenţi 24 de 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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar, Ioan Munteanu, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu 
Prisnel , Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru.  Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent. 

Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi are ca obiect 
de reglementare  extinderea dreptului de utilizare a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol la rudele/afinii de 
gradul II ale titularului atestatului de producător, care locuiesc şi se 
gospodăresc împreună, pentru exercitarea actului de comerţ cu 
ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în 
ferma/gospodăria proprie, dar şi modificări cu privire la regimul 
utilizării spaţiilor de comercializare de către producătorii agricoli 
persoane fizice. Proiectul mai sus menţionat a fost repartizat şi 
Comisiei pentru industrii şi servicii specifice. 

Comisia a hotărât, în conformitate cu articolului 47 litera e) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, înfiinţarea unei 
subcomisii din care să facă parte următorii deputaţi: Alexandru 
Stănescu, Păle Dănuţ, Nechita-Adrian Oros, Ionuţ Simionca, Csaba-
István Sebestyén şi Loránd-Bálint Magyar. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 septembrie 
2017, având următoarea ordine de zi: 

 1. Studiu individual asupra Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx. 132/2017). 

Au fost prezenţi 23 de 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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Ioan Munteanu, 
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputaţi 
Cristian Ghinea şi Loránd-Bálint Magyar  au fost absenţi. 
 A urmat studiu individual asupra Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx. 132/2017). 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Alexandru Stănescu       Dan Ciocan 


		2017-09-19T09:55:06+0300
	Gabriela-Amalia Ciurea




