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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 07.05.2018             
Nr. 4c-4/305 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 3 mai 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 3 mai  
2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lge pentru modificarea 
și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru 
abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor 
funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx 234/2018) 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 
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3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 3 mai 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lge pentru modificarea 

și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru 
abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor 
funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx 234/2018) 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, Aurel-Robert 
Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-
Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman,  Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
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Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Dănuț 
Păle și Csaba-István Sebestyén au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Lazăr Lațu, director general, Agenția Zonei Montane; 
 -domnul Florin Ionuț Barbu, director general, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare; 

-doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Aurel Macarie,     consilier,   Ministerul       Finanțelor  
Publice. 

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

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost   proiectul de 
lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare 
nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea 
Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, 
precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 
3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect, potrivit Expunerii de motive, modificarea și 
completarea legislației din domeniul îmbunătățirilor funciare, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Programul Național de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, pentru perioada 
2016-2020. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat și a fost 
repartizat și Comisiei pentru industrii și servicii cât și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat  Dan Ciocan. 

În urma dezbaterilor pe articole membrii celor trei comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de 
adoptare cu amendamentele admise care fac parte integrantă din 
prezentul raport comun. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectul de lege pentru 
aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de încurajare a 
investițiilor din zona montană, pentru perioada 2018-2020, în vederea 
facilitării accesului la finanțare pentru producătorii și crescătorii de 
animale din zona montană, în valoare totală de 1 miliard de euro, care 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 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 Corneliu 
Olar. 
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și 
plantelor medicinale în zona montană. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, 
fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanțare a investițiilor din zona 
montană. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Emanuel Iuliu Havrici,  
Corneliu Olar și Ioan Terea.  
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință. 
 La sfârțitul ședinței domnul președinte alexandru stănescu a 
făcut o scurtă prezentare cu privire la deplasarea pe care a efectuat-o  
la Bruxelles, în perioada 24 – 26 aprilie, pentru a reprezenta Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice la reuniunea interparlamentară a Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European a cărei 
tematică a fost Politicile Agricole Comune a ţărilor membre după 
2020. Scopul întrunirii a fost stabilirea cu oficialii europeni a unei 
viziuni comune pentru următorii ani în ceea ce priveşte agricultura şi 
dezvoltarea rurală în ţările membre. 
 Domnia sa a informat Comisia cu privire la declarația făcută 
de comisarul european pentru agricultură Phil Hogan referitoare la 
plafonarea plăților directe pe fermă la valoarea de 60.000 de euro. 
Economiile care se fac  cu această condiționare vor fi redistribuite 
agricultorilor mici. De asemenea, a precizat că bugetul alocat 
agriculturii va fi redus ca urmare a impactului Brexit-ului asupra 
bugetului Uniunii Europene, în special, asupra Politicii Agricole 
Comune după 2020. În următoarele săptămâni, Comisia Europeană 
va publica propunerile legislative pentru următoarea Politică 
Agricolă Comună, care va include un set specific de măsuri pentru 
susținerea tinerilor agricultori. 
  
  
 
     PREŞEDINTE,      SECRETAR,     
Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 


		2018-05-07T16:51:45+0300
	Gabriela-Amalia Ciurea




