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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 24.04.2017 
Nr. 4c-4/227 

 
 
 

SINTEZA 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 19 și 20 aprilie 2017 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 

și 20 aprilie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea 
art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia 
pentru industrii şi servicii; PLx 173/2017). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (iniţiativă prioritară, 
examinare în fond, COM(2016)767). 
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Lucrările şedinţei din ziua de 19 aprilie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1 Dezbaterea și analiza, proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea 

art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia 
pentru industrii şi servicii; PLx 173/2017). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Tudoriţa- Rodica Boboc, Aurel-
Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic,  Tinel Gheorghe, 
Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Adrian-
Claudiu Prisnel, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat 
Nicolae Giugea a fost absent. 

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

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florin Ionuţ Barbu, director general, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Bogdan Puşcaş, preşedinte, Agenţia Naţională 

pentru Achiziţii Publice; 
- domnul Daniel Velicu, director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru  Stănescu, vicepreședintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
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activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea 
art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (PLx 
173/2017). 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că 
acest proiect a fost repartizat pentru dezbatere în fond atât Comisiei 
pentru industrii şi servicii cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi are ca  obiect de reglementare: modificarea şi 
completarea legislaţiei din domeniul  îmbunătăţirilor funciare, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Programul de 
guvernare 2017-2020, în cuprinsul Capitolului – Politici agricole şi 
dezvoltare rurală, referitoare la măsurile privind sistemele de 
irigaţii. Senatul a adoptat proiectul de lege cu amendamente. 

  
Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar cu 
amendamente admise. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 aprilie 2017, 

având următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (iniţiativă prioritară, 
examinare în fond, COM(2016)767).  

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Tudoriţa- Rodica Boboc, Aurel-
Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic,  Tinel Gheorghe, 
Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, 
Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Adrian-Claudiu Prisnel, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion 
Tabugan, Ioan Terea. Domnii deputaţi Nicolae Giugea şi Loránd-
Bálint Magyar au fost absenţi.  
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Au participat ca invitați: 
- doamna Cristina Fabian, consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Diana Elena Zidaru, consilier, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile;COM(2016)767. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că 
membrii Comisiei pentru agricultură sunt sesizaţi,  pentru 
examinare fond şi redactarea unui proiect de opinie cu privire la 
propunerea de directivă. Tot pentru examinare fond au fost sesizate 
Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic.  
 Propunerea stabileşte principiile pe baza cărora statele 
membre se pot asigura, în mod colectiv şi continuu, că ponderea în 
consumul final al Uniunii Europene a energiei din surse 
regenerabile atinge cel puţin 27% până în anul 2030.  
 Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie adresat 
Comisiei pentru afaceri europene în vederea finalizării examinării.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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