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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 17.12.2018
Nr. 4c-5/769 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 4, 5 și 6 decembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 și 
6 decembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative „Legea 
zootehniei“ (retrimis din plen pentru raport înlocuitor: Plx 581/2014). 

2.Dezbaterea şi analiza 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). 

3.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură (raport comun cu: Comisia juridică, 
de disciplină și imunități; PLx 576/2018). 

 4.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
exonerarea de la plată a unor obligații fiscale (raport comun cu: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 639/2018). 

5.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
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schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 

6.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 (retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun cu: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx 584/2018). 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 4 decembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative „Legea 

zootehniei“ (retrimis din plen pentru raport înlocuitor: Plx 581/2014). 
2.Dezbaterea şi analiza 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). 

3.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură (raport comun cu: Comisia juridică, 
de disciplină și imunități; PLx 576/2018). 

 4.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
exonerarea de la plată a unor obligații fiscale (raport comun cu: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 639/2018). 

5.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
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și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 

6.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 (retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun cu: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx 584/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Ioan Dîrzu aflat în concediu de odihnă a 
fost înlocuit la lucrările Comisiei de domnul deputat Lucian Eduard 
Simion. Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Constantin-Dan Deleanu, subsecretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Lelior Iacob, director general, Agenția Națională 

pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“; 
-doamna Maria Gheorghiță, director, Agenția Națională pentru 

Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“; 
-doamna Elena Filip, șef serviciu juridic, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adina Luca Iordache, șef serviciu Direcția Juridică, 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 
-doamna Victoria Boboșilă, șef serviciu Direcția Zootehnie, 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 
-domnul Viorel Gîț, consilier, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Răzvan Coman, vicepreședinte, Asociația 

Crescătorilor de Albine din România; 
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-domnul Marian Pătrașcu, președinte, filiala municipiului 
București și a județului Ilfov a  Asociației Crescătorilor de Albine din 
România; 

-domnul Bogdan Poncea, medic veterinar,  Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură; 

-doamna Eliza Căuia, director comunicare, Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură; 

-domnul Adrian Siceanu, director științific, Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură; 

-domnul Marian Irinei, administrator, Jurnalul Apicultorului; 
-domnul Cătălin Panduru, administrator, Jurnalul 

Apicultorului. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Domnul președinte Stănescu a solicitat suplimentarea ordinei 

de zi cu  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, retrimis din plenul 
Camerei deputaților pentru raport înlocuitor comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. Propunerea domnului președinte 
Stănescu a fost acceptată de toți membrii Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza propunerii legislative „Legea 
zootehniei“ ( Plx 581/2014). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca  obiect de 
reglementare instituirea unui cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. Astfel, propunerea legislativă vizează creşterea şi 
ameliorarea animalelor, având ca scop asigurarea continuităţii 
desfăşurării acestor activităţi la un nivel superior precum și  
menţinerea şi sporirea valorii de ameliorare şi a diversităţii genetice 
a animalelor.  
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
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ulterioare, propunerea legislativă a fost retrimisă din plen pentru 
reexaminare și întocmirea unui nou raport. 
 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 Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât 
cu majoritate de voturi (înregistrându-se un vot împotrivă și o 
abținere) întocmirea unui raport înlocuitor cu amendamente admise  
și un amendament respins. 
 S-a trecut la dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi 
economice a locuitorilor Munților Apuseni (PLx 695/2018).
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare modificarea și completarea 
Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările 
ulterioare, urmărindu-se majorarea cotei de material lemnos pentru 
tinerii căsătoriți, locuitori ai Munților Apuseni, precum și eliminarea 
obligației stabilite în sarcina prefecților de județ de supraveghere a 
corectei aplicării a Legii nr.33/1996. Senatul a adoptat proiectul de 
lege care 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 Corneliu Olar. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au  decis, în 
unanimitate  de voturi, întocmirea unui raport preliminar cu 
amendamente admise care va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 S-a trecut la dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură (PLx 576/2018). 
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 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.36/1991, în vederea facilitării procesului de transformare a 
societăţilor agricole în formele societare prevăzute de Legea 
societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Senatul a adoptat proeictul de lege care 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 Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au decis, în 
unanimitate  de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
în forma prezentată de Senat care va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 S-a trecut la dezbaterea proiectului de lege privind exonerarea 
de la plată a unor obligații fiscale (PLx 639/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare exonerarea de la plata sumelor 
stabilite ca debite și accesorii aferente diferențelor neachitate ca 
urmare a neacordării subvențiilor pentru decontarea energiei electrice 
destinată irigațiilor pentru anul 2009. Senatul a adoptat proiectul de 
lege care a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
care a elaborat un raport preliminar de adoptare. 
 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 Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au decis, cu majoritate 
de voturi (s-a înregistrat o abținere), întocmirea unui raport comun cu 
un amendament admis. 
 S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
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și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis din plen 
pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare modificarea art.7 alin.(2¹) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul înlocuirii, ca 
document justificativ, a copiei titlului de proprietate asupra 
terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forţă 
juridică egală doveditoare a dreptului de proprietate, cu adeverinţa 
emisă de primăria pe raza căreia se află ternurile agricole. 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, propunerea legislativă a fost retrimisă din plen pentru 
reexaminare și întocmirea unui nou raport. 
 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 Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât 
cu majoritate de voturi (înregistrându-se  o abținere) întocmirea unui 
raport înlocuitor cu amendamente admise.   
 Ultimul punct dezbătut a fost 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 (retrimis din plen pentru raport înlocuitor comun cu: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx 584/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare  modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, în 
vederea adoptării unor măsuri adecvate, care să asigure flexibilizarea 
mecanismelor de acordare și recuperare a avansurilor, măsuri care să 
faciliteze beneficiarilor accesul la finanțarea publică nerambursabilă 



8 
 

prin realizarea de proiecte în cadrul PNDR. Senatul a adoptat 
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege a fost retrimis din plen pentru 
reexaminare și întocmirea unui nou raport. 
 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, 
în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar înlocuitor 
cu un amendament admis și un amendament respins care va fi înaintat 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 decembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – 
S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputați Ioan Dîrzu (concediu de odihnă) și 
Cristian Ghinea au fost absenți. 

 
         Lucrările au continuat în ziua de 6 decembrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ – 
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S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a 
Pădurilor (raport: PLx 430/2018). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputați Ioan Dîrzu (concediu de odihnă), Cristian 
Ghinea și Loránd-Bálint Magyar  au fost absenți. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 


