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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.06.2018             
Nr. 4c-4/386 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de  23 și 24 mai 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  23  și 
24 mai  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Legii pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor 
forestiere, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României ( reexaminare, raport comun cu: Comisia 
pentru muncă și protecție socială; PLx 717/2015/2018). 

2. Dezbaterea şi analiza  proiectului de  Lege  pentru 
modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 211/2011). 

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr. 70/2018 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. 284/2018). 

4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 164/2016 pentru 
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modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 
279/2018). 

5. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative privind 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea 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 (raport:  
Plx. 256/2018). 

 6. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr. 
566 din 2004 (raport:  Plx. 264/2018). 

7. Dezbaterea şi 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 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 235/2018). 

8. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
394/2017). 

9. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport: PLx 218/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 23 mai 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza  Legii pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor 
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forestiere, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României (raport comun cu: Comisia pentru muncă și 
protecție socială; PLx 717/2015/2018). 

2. Dezbaterea şi analiza  proiectului de  Lege  pentru 
modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 211/2011). 

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr. 70/2018 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. 284/2018). 

4. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 164/2016 pentru 
modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 
279/2018). 

5. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative privind 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea 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 (raport:  
Plx. 256/2018). 

 6. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr. 
566 din 2004 (raport:  Plx. 264/2018). 

7. Dezbaterea şi 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 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 235/2018). 
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Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei:  Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Au participat ca invitați: 
-doamna Adriana Petcu, secretar de stat, Ministerul Apelor și  

Pădurilor; 
-doamna Gheorghița Toma, director general, Ministerul Finanțelor  

Publice; 
-domnul Ion Roșu, director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării  

Rurale. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost   Legea pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind 
înființarea Gărzilor forestiere, ca urmare a cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României ,  în conformitate cu prevederile 
art. 137 alin. (1)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de lege  a fost adoptat de Parlamentul României, și 
transmis spre promulgare Preşedintelui României la data de 
29.11.2017. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de 
reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare înființarea Gărzilor Forestiere, 
prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de 
la Comisariatele de Regim Silvic și Cinegetic, care se desființează în 
scopul îmbunătățirii activității de monitorizare, implementare și 
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control în domeniul silviculturii. Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a respins cererea de reexaminare şi a adoptat legea în ședința 
din 23 aprilie 2018. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei 
pentru muncă și protecție socială.   
 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 Terea și Emanuel 
Iuliu Havrici. 
 În urma dezbaterilor generale membrii comisiei au hotărât 
amânarea votului  asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor 
forestiere pentru o ședință viitoare. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  proiectului de  
Lege  pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic care a întocmit un raport preliminar de 
respingere. 
 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   Niță Nicu. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei pentru 
agricultură  au hotărât, în unanimitate de voturi,  întocmirea unui 
raport comun de respingere.  
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  proiectului de  
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr. 70/2018 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.  



6 
 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea art. II din Legea 
nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, în vederea introducerii unei perioade de tranziție, 
până la data de 30 iulie 2018, în care atestatele de producător și 
carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol tipărite 
și aflate pe stoc să poată fi utilizate. 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, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat   Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu un amendament admis care se regăsește în anexa care face parte 
integrantă din raportul preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru 
industrii și servicii. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art.I din Legea nr. 
164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 
566/2004. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare,  precum şi modificarea şi completarea 
Legii cooperației agricole nr.566/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul acordării unor scutiri fiscale în 
beneficiul cooperativelor agricole, în acord cu practica la nivelul 
statelor membre ale Uniunii Europene. Propunerea legislativă a fost 
repartizată și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și a fost respinsă 
de Senat. 



7 
 

 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   Ciprian Constantin 
Șerban. 
 În urma dezbaterilor generale  membrii comisiei au hotărât 
amânarea votului final până la sesizarea Comisiei pentru agricultură 
cu o inițiativă care este înregistrată la Senat cu același obiect de 
reglementare. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  propunerii 
legislative privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 3/2015 pentru aprobarea 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. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea 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, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea utilizării 
amenajărilor piscicole, care nu mai sunt folosite în activitatea de 
piscicultură, ca terenuri agricole productive. 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 (s-au înregistrat 5 voturi împotrivă și 2 abțineri), 
întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  propunerii 
legislative pentru modificarea art. 15 alin.(1) și (2) din Legea 
cooperației agricole nr. 566 din 2004. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) şi (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004, 
cu modificările și completările ulterioare în vederea stabilirii 
capitalului social minim necesar înfiinţării unei cooperative agricole 
de gradul I, precum şi pentru stabilirea valorii unei părţi sociale. 
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 desemnată doamna deputat Rodica Tudorița 
Boboc. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative.  
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul 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. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2 1) al art.9 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea facilitării închirierii 
şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 
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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   Ioan Sorin Roman. 
 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 mediu 
și echilibru ecologic. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24  mai  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
394/2017). 
 2. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport: PLx 218/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru.  Domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel a fost absent.  
          

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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