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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.12.2017 
Nr. 4c-4/619 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 noiembrie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14, 15 
și 16 noiembrie  2017, având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 (raport comun cu : Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 314/2017). 
 2. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (raport 
comun cu : Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  ; PLx. 
378/2017). 

3. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003 (raport; 
PLx. 373/2017). 

4. Dezbaterea și analiza,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
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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. 402/2016). 

5. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri (aviz pentru: Comisia pentru 
muncă și protecție socială; PLx. 393/2017). 

6. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului Legii prevenirii (aviz 
pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 423/2017). 

7. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului de Lege  privind trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ – 
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Maliuc județul Tulcea (aviz pentru: Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 
de disciplină și imunități; PLx. 426/2017). 

8. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar (raport comun cu: Comisia 
pentru sănătate și familie; PLx. 450/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 14 noiembrie  2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 
 

 1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 (raport comun cu : Comisia pentru administrație publică și 
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amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 314/2017). 
 2. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (raport 
comun cu : Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  ; PLx. 
378/2017). 
 3. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003 (raport; 
PLx. 373/2017). 

Au fost prezenţi 25 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, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
         - domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
          - doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 
         - domnul Dorin Cojocaru, președinte, Asociația Patronală 
Română din Industria Laptelui; 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
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permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea articolului 5 alineatul (7) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât, scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 
folosință pajiști situate în extravilanul localităților, pentru realizarea 
obiectivelor de investiții prevăzute de prezentul act normativ, să se 
facă cu respectarea regulamentului aprobat doar prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, în prezent se face prin ordin 

comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și a directorului 

general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare 
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013. Proiectul de Lege 
a fost adoptat de Senat şi a fost repartizat şi Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități în vederea întocmirii raportului comun.  

Au urmat dezbateri pe articole. Membrii Comisiei au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente care va fi înaintat celor două comisii sesizate în fond 
cu acest proiect de lege. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 
Europene.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, în 
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încurajarea consumului de fructe și legume în școli, respectiv de 
distribuire a laptelui în școli, sub aceleași reguli și principii de 
implementare instituite de regulamentele Uniunii Europene, în 
vederea abordării unitare a unui cadru juridic și financiar comun 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de Politica 
Agricolă Comună. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat şi a fost 
repartizat şi Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.  

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în  
unanimitate de voturi, amânarea votului asupra proiectului de lege 
pentru  următoarea ședință. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea literei B 
din Anexa nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin introducerea unei specii 
noi, respectiv specia „goji“. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 

În urma dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât, în  
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat.  

 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 noiembrie 
2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii 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. 402/2016). 

2. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
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caracter ocazional desfășurate de zilieri (aviz pentru: Comisia pentru 
muncă și protecție socială; PLx. 393/2017). 

3. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului Legii prevenirii (aviz 
pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 423/2017). 

4. Dezbaterea și avizarea,  Proiectului de Lege  privind trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ – 
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Maliuc județul Tulcea (aviz pentru: Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, 
de disciplină și imunități; PLx. 426/2017). 

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, Ioan Munteanu, 
Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 
Apelor și Pădurilor; 

- domnul Adrian Marius Dobre, secretar de stat comerț 
exterior, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat; 

- domnul Darius Vodă, director, Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat; 

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

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
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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 Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a 
informat Comisia  că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii 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 în 
sensul înregistrării actelor autentice sau sub semnătură privată 
privind transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în 
extravilan, încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, 
într-un registru special de evidență din cadrul primăriei pe raza căreia 
este situat terenul, în termen de 90 de zile lucrătoare de la 
republicarea legii, procedură care să le permită persoanelor care au 
încheiat astfel de acte să poată transfera dreptul de proprietate asupra 
terenurilor din extravilan, fără aplicarea prevederilor acestei legi. 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat şi a fost repartizat şi 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor  membrii Comisiei au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
respingere. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri.  

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectului de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, în vederea 
reglementării adecvate a activităților specifice domeniului agricol. 
Senatul a adoptat proiectul de lege. Avizul Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice va fi 
transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială care este sesizată 
în fond. Domnul Păștinaru a specificat faptul că domnul deputat 
Loránd-Bálint Magyar  a depus amendamente la acest proiect. 
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În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele admise 
anexate avizului. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  Proiectului Legii 
prevenirii. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de  reglementare instituirea 
unor măsuri concrete privind informarea, instruirea și îndrumarea, 
dar și obligația de a aplica în anumite condiții și în cazul săvârșirii 
anumitor fapte contravenționale, sancțiunea contravențională a 
avertismentului împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin 
care se acordă contravenientului o perioadă de timp, care nu poate 
depăși 90 de zile calendaristice, pentru îndeplinirea obligațiilor 
legale. Senatul a adoptat proiectul de lege. Avizul Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice va fi 
transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci care sunt sesizate în fond. 

 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege  
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului 
și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ – 
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Maliuc, județul Tulcea. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectului de lege are ca obiect de  reglementare  trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române“-
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunei Maliuc județul Tulcea. Senatul a adoptat proiectul de lege. 
Avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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 Lucrările au continuat în ziua de 16 noiembrie 2017, având 
următoarea ordine de zi:  

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar.  

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,  Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  Domnii deputați Loránd-Bálint 
Magyar și Adrian-Claudiu Prisnel au fost absenți. 

 

PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 
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