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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 02.07.2018             
Nr. 4c-4/451 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 iunie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 
și 21 iunie 2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea Legii privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în 
zona montană (raport: ca urmare a cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României; PLx 79/2018). 

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

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice (raport: PLx. 327/2018). 

4.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 
353/2018). 
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5.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 352/2018). 

6. Dezbaterea și avizarea Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
375/2018). 

7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea 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 336/2018). 

8.Studiu individual asupra Proiectului „Legea zootehniei” 
(raport: Plx 581/2014). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 19 iunie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea Legii privind aprobarea Programului de investiții 

pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în 
zona montană (raport: ca urmare a cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României; PLx 79/2018). 

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

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice (raport: PLx. 327/2018). 
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4.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 
353/2018). 

5.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații (aviz pentru: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx. 352/2018). 

6. Dezbaterea și avizarea Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
(aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
375/2018). 

7.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea 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 336/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost absent.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Liliana Mincă, vicepreședinte  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorului; 
 -domnul  Traian Petcu, vicepreședinte  Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul  Mihai Dan Chirică, secretar de stat Ministerul 
Afacerilor Interne; 
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 -domnul Teodor Iulian Gheorghe, director general   Direcţia 
Generală pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului;  
 -doamna Camelia Stuparu, director  Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Elena Filip șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Mariana Moldovan, consilier superior  Ministerul 
Finanțelor Publice; 
 -domnul Gabriel Ecobici, consilier Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Florin Căpățână, vicepreședinte Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Emanuel Pârvulescu, Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România; 
 -domnul Aurel Popescu, președinte  Patronatul Rompan; 
 -domnul George Bădescu, director executiv  Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Mihai Vișan, director executiv Federația 
Romalimenta; 
 -doamna Victoria Vîrcolici, membru  Federația Romalimenta; 
 -doamna Liliana Nichita, manager de proiect  Fundația Terra 
Mileniul III; 
 -doamna Ana Rădulescu, director general   Asociația AsproAs; 
 -domnul Simon Suitner, Asociația SOMARO; 
 -doamna Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare 
publică; 
 -doamna Iulia Ciorăscu Vaida, consilier juridic Asociația 
Carusel. 
 -domnul Laurențiu Baciu, președinte Liga Asociaților 
Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Eugenia Dragnea, director executiv Liga Asociaților 
Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Alina Leția, director executiv Liga Asociaților 
Producătorilor Agricoli din România; 
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 -domnul Costin Telehuz, director Asociația Producătorilor de 
Porumb din România; 
 -doamna  Alina Crețu, director executiv Asociația 
Producătorilor de Porumb din România; 
  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia a fost sesizată în temeiul articolului 77 alineatul 
(2) din Constituția României, republicată cu cererea de reexaminare 
a Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea 
centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană. 
 Legea a fost adoptată de Parlamentul României și a fost 
transmisă Președintelui României spre promulgare la data de 28 
aprilie 2018, acesta solicitând reexaminarea legii în data de 14 mai 
2018.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că legea are 
ca obiect de reglementare aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanțare a investițiilor pentru 
înființarea acestor centre. Senatul în calitate de primă cameră sesizată 
a admis parțial cererea de reexaminare. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor  s-a hotărât, cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat două abțineri), admiterea parțială a cererii de reexaminare 
formulată de Președintele României în forma prezentată de Senat. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectul de lege pentru 
modificarea Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri 
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referitoare la circuitul alimentelor aflate aproape de expirarea datei 
limită de consum, stabilirea organelor abilitate pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi definirea 
operatorilor economici din sectorul agroalimentar potrivit 
Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranţei produselor alimentare.  Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați Ioan Dîrzu și Csaba-
István Sebestyén. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei au  hotărât, 
în unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat cu amendamente admise, un amendament respins care vor 
fi cuprinse în raportul preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru 
industrii și servicii în vederea întocmirii raportului comun.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că legea are 
ca obiect de reglementare desemnarea laboratoarelor oficiale şi de 
referinţă în vederea efectuării analizelor pentru probe de sol, plantă 
şi produs, conform prevederilor legislaţiei europene, eficientizarea 
verificărilor efectuate de structura responsabilă în domeniul 
inspecţiilor tehnice din domeniul agriculturii ecologice şi stabilirea 
cadrului normativ pentru asigurarea condiţiilor procedurilor detaliate 
de colectare, procesare, definirea scopului analizelor, precum si 
transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor. Senatul a 
adoptat proiectul de lege.  
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei au  hotărât, 
cu majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 abținere), adoptarea 
proiectului de lege mai sus menționat cu  un amendament admis. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea și avizarea propunerii 
legislative pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
articolului 292 din Legea nr.227/2015 şi prevede extinderea sferei 
operaţiunilor de interes general care sunt scutite de taxa pe valoarea 
adăugată. Astfel, în categoria acestor operaţiuni au fost introduse 
livrările de fructe şi legume proaspete. Propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat.  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat  Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (înregistrându-se 4 voturi împotrivă şi 1 
abţinere), transmiterea unui aviz negativ  Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci care este sesizată în fond cu propunerea legislativă 
mai sus menționată. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea și avizarea propunerii 
legislative  pentru modifcarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, în sensul ca 
asociaţiile din domeniul agricol să se constituie din minimum 20 de 
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persoane, iar federaţiile din acelaşi domeniu, din minimum 4 
asociaţii.  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat  Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (înregistrându-se 1 abţinere), transmiterea unui 
aviz negativ Comisiei juridice, de disciplină și imunități care este 
sesizată în fond cu propunerea legislativă mai sus menționată. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea proiectului de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018  
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.7/1996, în sensul creării cadrului normativ pentru 
accelerarea şi eficientizarea înregistrărilor imobiliare în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru consolidarea 
capacităţii de management de proiect a Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului  de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond cu acest 
proiect de lege. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi discutat a fost dezbaterea și 
analiza  proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare 
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a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce 
dețin în administare terenuri proprietate publică și privată a statului 
cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare 
româneşti, măsurile preconizate vizând, printre altele, stabilirea 
ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune astfel: coproprietari 
şi rude până la gradul I, arendaşi, statul român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului, proprietari de terenuri agricole vecini precum și 
stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane fizice 
să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul 
oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a 
ofertei de vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru 
cumpărători persoane juridice: sediul social şi/sau secundar 
înregistrat pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
terenul oferit spre vânzare, veniturile obţinute din activităţi agricole 
să reprezinte minimum 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. 
Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a 
terenurilor agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim 
de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat 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 proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor pe articole s-a hotărât , în unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport perliminar de adoptare cu 
amendamente admise și amendamente respinse care va fi înaintat 
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Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea întocmirii 
raportului comun. 
  
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 20 iunie2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului „Legea zootehniei” 
(raport: Plx 581/2014). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Nechita-Adrian Oros și Adrian Claudiu 
Prisnel  au fost absenți.  
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21  iunie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului „Legea zootehniei” 
(raport: Plx 581/2014). 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Nechita-Adrian Oros, Loránd-Bálint 
Magyar și Adrian Claudiu Prisnel  au fost absenți.  
   

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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