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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.12.2018             
Nr. 4c-5/758 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27 și 29 noiembrie 2018 
 

 

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

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 322/2018). 

2.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 670/2018).  

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 9 alin.(21) 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 (retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 235/2018). 
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4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind 
unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și 
facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor:PLx 395/2016). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță 
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic: PLx 506/2018). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din 
funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice 
din România (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 495/2018). 

7.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul protecției mediului și al regimului străinilor (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă 
și protecție socială; PLx 561/2018).  

8.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
574/2018). 

9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 584/2018). 

10.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
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măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 569/2018). 

11.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în 
unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
695/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 27 noiembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 

art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx 322/2018). 

2.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 670/2018).  

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 9 alin.(21) 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 (retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 235/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind 
unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și 
facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor :PLx 395/2016). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță 
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia 
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juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic: PLx 506/2018). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din 
funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice 
din România (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 495/2018). 

7.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul protecției mediului și al regimului străinilor (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă 
și protecție socială; PLx 561/2018).  

8.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
574/2018). 

9.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 584/2018). 

10.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 569/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Cristian Ghinea a fost absent, dar a fost 
înlocuit la lucrări de domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad (USR).  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Laurențiu Adrian Neculaescu, secretar de stat, 
Ministerul Mediului; 
 -doamna Adi Croitoru, președinte, Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate; 
 -domnul Daniel Dicu , director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Marius Dorobanțu, director, Ministerul Finanțelor 
Publice; 
 -doamna Elena Filip, șef serviciu juridic, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Sabin Bratu, consilier, Regia Națională a Pădurilor 
ROMSILVA; 
 -domnul Ciprian Muscă, consilier, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Florin Bucur, consilier, Ministerul Apărării 
Naționale. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Domnul președinte Stănescu a solicitat suplimentarea ordinei 
de zi cu două proiecte: Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune și Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol. Propunerea domnului președinte 
Stănescu a fost acceptată de toți membrii Comisiei. 
  
 S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de lege pentru 
abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecție ( PLx 322/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9 din Legea 
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nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Senatul a 
adoptat proiectul de lege care a fost retrimis din plenul Camerei 
deputaților și repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea întocmirii 
unui raport comun înlocuitor. 
 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  Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi ( s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui raport 
înlocuitor preliminar care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (PLx. 
670/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.48 alin.(1) din Legea nr.407/2006, în sensul că 
încălcarea prevederilor de la art.13 alin.(5) şi (6), urmează să se 
sancţioneze cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, inclusiv pentru 
pagubele produse de speciile prevăzute în anexa nr.2. Totodată, la 
acelaşi alineat se introduce o noua literă, lit.c) indice 2, care prevede 
plata, către persoanele îndreptăţite, a unei penalizări de 4% pe zi din 
valoarea pagubelor produse de către exemplarele din speciile de 
faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr.1 şi 2 în cazul 
nerespectării termenelor prevăzute la art.13 alin.(5) şi (6). Propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat și a fost repartizată și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic. 
 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 Ioan Terea. 
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 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat patru voturi împotrivă și o 
abținere) întocmirea unui raport comun, cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic, de respingere al propunerii legislative. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
pentru modificarea art. 9 alin.(21) 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 ( PLx 235/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(21) al art.9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea facilitării 
închirierii şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost retrimis din plenul 
Camerei Deputaților și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 
în vederea întocmirii unui raport  comun înlocuitor. 
 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 Sorin Ioan Roman. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât în unanimitate de voturi 
întocmirea unui raport preliminar înlocuitor cu amendamente admise 
care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 
fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 
(PLx 395/2016). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 lit.e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2013, în vederea 
redimensionării economice a fermei de familie, în acord cu practica 
agricolă europeană. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 



8 
 

retrimis din plenul Camerei Deputaților în vederea întocmirii unui 
raport  înlocuitor. 
 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 Loránd-Bálint Magyar. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport înlocuitor de 
respingere. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de 
importanță națională în domeniul energiei electrice (PLx 506/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal necesar 
implementării proiectelor de importanţă naţională pentru reţeaua 
electrică de interes naţional şi strategic, precum şi a implementării 
prevederilor Regulamentului (UE) nr.347/2013 privind liniile 
directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene. 
Regulamentul se aplică direct în statele membre şi urmăreşte 
accelerarea renovării infrastructurilor energetice existente şi 
construcţia unora noi, în vederea finalizării pieţei interne a energiei, 
respectiv implementarea coridoarelor geografice prioritare de 
infrastructură energetică identificate în domeniile energiei electrice, 
gazelor şi petrolului. În scopul eficientizării acţiunii de implementare 
a proiectelor de interes comun, Regulamentul (UE) nr.347/2013 
prevede că statele membre pot simplifica procedurile de autorizare, 
pentru a reduce semnificativ durata realizării acestora. Astfel, prin 
propunerea legislativă sunt instituite o serie de prevederi care să 
permită urgentarea realizării acestor proiecte, care se referă, în 
principal, la: constituirea drepturilor de uz şi de servitute asupra 
terenurilor terţelor persoane în favoarea iniţiatorului proiectului, 
durata acestora şi modul de exercitare a acestora, nerestricţionat de 
acordul prealabil al proprietarilor; recunoaşterea expresă a 
caracterului de proiect de importanţă naţională; reglementarea 
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expresă a tuturor drepturilor de uz şi servitute de care vor beneficia 
iniţiatorii proiectelor; dreptul de a efectua lucrările aferente pe 
terenurile pe care se vor construi platforme de lucru, pe terenurile pe 
care se instituie zone de protecţie, precum şi pe terenurile ce permit 
accesul la acestea, dinspre şi către drumurile publice; stabilirea 
prerogativelor iniţiatorului proiectului de a identifica terenurile 
aferente investiţiei şi de a întocmi documentaţia necesară realizării 
lucrărilor de construcţii; posibilitatea încheierii unui protocol între 
iniţiatorul proiectului şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară în vederea stabilirii unei proceduri de identificare a 
suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor 
de uz şi servitute; procedura de punere în executare a drepturilor 
reglementate prin prezenta lege; procedura aplicabilă lucrărilor, 
eliberarea altor avize, permise şi autorizaţii. Senatul a  adoptat  
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 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 Sorinel Marian 
Vrăjitoru și Emanuel Iuliu Havrici. 
 În urma dezbaterilor generale membrii Comisiei au hotărât 
programarea unei ședințe comune, a celor patru comisii sesizate în 
fond, pentru analiza pe articole a proiectului de lege mai sus 
menționat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului 
scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și 
structurilor publice din România (PLx 495/2018).  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care 
animalele de serviciu care au aparţinut instituţiilor şi structurilor 
publice din România, cum ar fi animalele care au servit în teatrele de 
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operaţii, în misiuni ale Armatei, Poliţiei şi ale altor structuri ale 
Statului român, vor avea dreptul la hrană şi îngrijire şi după scoaterea 
din funcţiune, din momentul retragerii din activitate pe caz de boală. 
De asemenea, se propune ca din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, să fie alocate 
sume, instituţiilor şi structurilor publice prevăzute la art.2 alin.(1) din 
proiectul de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
repartizat și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. 
 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 membrii comisiei au hotărât în 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
în forma prezentată de Senat care va fi înaintat Comisiei pentru 
apărare, orine publică și siguranță națională. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea  în procedură de 
urgență a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului 
străinilor (PLx 561/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei mediului, respectiv Ordonanţa 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, se 
propune ca valabilitatea autorizaţiilor de mediu să nu mai fie 
cuantificată în timp (5 ani, respectiv 10 ani), ci să ţină cont de 
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constanţa funcţionării activităţilor economice la parametrii iniţiali, 
dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu. 
Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor 
de mediu de către operatorii economici, dat fiind că, cel puţin odată 
pe an, vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de 
funcţionare şi, nu în ultimul rând, verificărilor referitoare la 
menţinerea calităţii mediului la starea iniţială. De asemenea, prin 
proiect se modifică art.4 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor în 
România, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în care 
angajatorul să nu fi fost sancţionat. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisiei pentru muncă și protecție socială în vederea întocmirii 
raportului comun. 
 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 Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în 
unanimiatete de voturi să transmită celor două comisii sesizate în 
fond un aviz favorabil. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor 
contaminate (PLx 574/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect  reglementarea gestionării siturilor potenţial 
contaminate şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a 
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin 
art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune 
pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei 
noastre”. Proiectul de lege prevede măsuri la nivel naţional 
referitoare la: identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor 
contaminate în vederea realizării unui inventar naţional al acestora, 
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definirea şi stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor 
contaminate la un nivel de funcţionalitate şi în conformitate cu 
utilizările prezente şi viitoare, luându-se în considerare costurile de 
remediere a acestora, clarificarea şi prioritizarea siturilor contaminate 
la nivel naţional, gestionarea siturilor potenţial contaminate şi/sau a 
celor contaminate, accesul publicului la informaţiile privind siturile 
potenţial contaminate şi siturile contaminate, îmbunătăţirea 
colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea 
reducerii contaminării solului. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în 
vederea întocmirii raportului comun. 
 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 Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în 
unanimitate de voturi să transmită celor două comisii sesizate în fond 
un aviz favorabil. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole commune. (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 584/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că a 
suplimentat ordinea  de zi cu acest proiect de lege întrucât membrii 
Comisiei pentru buget, finațe și bănci sesizate de asemenea, în fond 
cu proiectul mai sus menționat au adoptat o altă formă decât cea 
votată în Comisia pentru agricultură. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu un amendament admis 
și un amendament respins. 
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 Ultimul punct dezbătut a fost proiectul de lege privind 
modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. 
 Și în situația acestui proiect de lege domnul președinte 
Alexandru Stănescu a făcut precizarea că membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au adoptat o altă formă decât cea votată în Comisia 
pentru agricultură. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise 
și amendamente respinse. 
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 29 noiembrie  
2018, având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în 
unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
695/2018).  
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea și Loránd-Bálint Magyar 
au fost absenți. 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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