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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 13.09.2019 
Nr. 4c-5/404 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 26, 27, 28 și 29  august  2019 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27, 28 și 
29 august 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 291 
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004  (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 56/2018). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

4. - Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală; 
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     - Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Bihor; 

 - Analiza situației Zonei montane și a programului de susținere a 
crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna; 

 - Situația privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și forestiere; 

 - Analiza situației din apicultură. 
5.Deplasarea membrilor Comisiei în județul Bihor la următoarele 

obiective: 

 Vizită la  Liceului Tehnologic Salonta 

 Vizită  la Ferma Euro Buffalo Salonta 

 Vizită la Stația de Pompare Ant 

 Vizită la Societatea Comercială Andromi – producător de 
mezeluri și preparate din carne 

 Vizită la Presco Verde  Societatea cu Răspundere Limitată 
Apateu – fabrică de procesare legume proaspete și congelate 

6.Ședința Comisiei la Sala Mare a Prefecturii Bihor 
7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru  

 modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

8.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru  
 modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond 
forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de 
protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul al unor unități administrativ 
-teritoriale (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 
  

Lucrările şedinţei din ziua de 26 august 2019 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 
291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport comun cu: 
Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 56/2018). 
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2.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

3.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei 
(domnii deputați: Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe, Georgian Pop și 
Valeriu Andrei Steriu au fost absenți). 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 27 august 2019, având următoarea 
ordine de zi: 

1.Deplasarea membrilor Comisiei în județul Bihor la următoarele 
obiective: 

• Vizită la  Liceului Tehnologic Salonta 
• Vizită  la Ferma Euro Buffalo Salonta 
• Vizită la Stația de Pompare Ant 
• Vizită la Societatea Comercială Andromi – producător de 

mezeluri și preparate din carne 
• Vizită la Presco Verde  Societatea cu Răspundere Limitată 

Apateu – fabrică de procesare legume proaspete și congelate 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei ( 

domnii deputați Tinel Gheorghe și Valeriu Andrei Steriu au fost absenți). 
Primul obiect vizitat a fost Liceului Tehnologic Salonta. 

 Gazda întâlnirii, domnul director Adrian Satmari, a făcut un  scurt 
istoric al școlii care funcționează din perioada interbelică ca şcoală 
profesională de agicultură, înfiinţată în anul 1901. La solicitarea autorităţilor 
locale, aceasta răspundea intereselor fermierilor din zonă în pregătirea 
profesională a tinerilor, având continuitate  până în anul 1918. După 1920 
este menţionată în documente ca şi Şcoala Agronomică de Stat, sub forma 
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unui curs primar superior. Școala agricolă din Salonta, devenită după 1990 
Grup Şcolar Agricol şi-a păstrat caracterul formărilor profesionale pe 
specificul domeniului agricol sau a zonelor de interferenţă având însă un 
obiectv permanent: modernizarea bazei didactice şi adaptarea procesului de 
învăţare –instruire la noile cerinţe ale didacticii moderne. 
 Liceul are o  fermă didactică complexă care are în proprietate 48 de 
hectare de pământ. 
 Calificările obținute în urma absolvirii Liceului Tehnologic Salonta 
sunt următoarele: 
 -învățământ liceal la zi: tehnician în activităţi economice,  tehnician 
în industria alimentară și tehnician veterinar; 
 -învățământ liceal seral: tehnician în agricultură clasa a XI; 
 -învățământ professional: mecanic agricol, comerciant vânzător, 
ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, horticultor și lucrător în 
agricultura ecologică. 
 Dezvoltarea unui parteneriat între Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și Ministerul Educației Naționale, în vederea susținerii 
eficiente a învățământului profesional și tehnic cu profil agricol, cu 
implicarea directă a MADR în dezvoltarea bazei materiale a școlilor care 
promovează învățământul agricol, prin dotarea cu utilaje și echipamente 
adaptate condițiilor actuale și viitoare de dezvoltare a tehnologiilor de lucru 
din acest domeniu, sunt extrem de importante pentru viitorul nostru a 
afirmat domnul director, Adrian Satmari. 
 Membrii Comisiei au vizitat apoi  Ferma de bizoni Euro Buffalo din  
Salonta. Domnul Emilian Truță, responsabilul fermei a precizat 
următoarele:  ferma a fost înființată de un investitor austriac, în anul 2013 
în  județul  Bihor pe o suprafata de 3000 hectare și are un efectiv  de peste 
800 exemplare, din cei 5000 de bizoni din toată Europa, fiind cea mai mare 
de acest gen. Patronul austriac a investit 20 de milioane de euro. Aşa a 
devenit, în șase ani, proprietarul celei mai mari ferme de bizoni din întreaga 
Europă. Un astfel de exemplar costă între 3.000 şi 6.000 de euro. Bizonii 
pot atinge şi o tonă, dar sunt sacrificaţi când au 600 de kilograme, iar carnea 
lor este mai fragedă și fără colesterol. Trei ani durează până pot fi 
valorificaţi. În străinătate, un kilogram de muşchi de bizon costă şi 100 de 
euro. Ferma dispune de un abator propriu în care animalele sunt sacrificate, 
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iar carcasele sunt livrate apoi la export , dar și pe piața internă cu 10 euro 
kilogramul. Carnea de bizon a pătruns şi în restaurantele din Salonta, unde 
se vinde sub formă de burgeri, friptură sau gulaş. 
 Stația de pompare Ant, un alt obiectiv al vizitei membrilor Comisiei, 
a fost executată în anii 1974-1975 și a fost pusă în funcțiune în 1976, cu 
rolul de evacuare prin pompare a apelor colectate de pe o suprafață de 
42.653 ha. A fost modernizată în anii 2006-2007, când au fost înlocuite 
vechile pompele existente cu opt pompe de tip FLYGT, devenind cea mai 
mare stație de pompare din țară, cu un debit nominal de 31,76 mc/s. Gazda 
acestei vizite a fost domnul Octavian-Claudiu-Dinu Gligor, director al 
Filialei teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor.   
 La fabrica de mezeluri Andromi, din Nojorid, domnii deputați au 
vizitat o companie cu tradiție, producătoare de mezeluri și preparate din 
carne, înființată în anul 1999 care a devenit  o afacere de familie de succes 
a familiei  Mudura. 
 Inițial, Andromi a pornit ca o fermă zootehnică. Începând cu anul 
2001 a deschis prima măcelărie din nevoia de a valorifica producția fermei 
de animale existente. În anul 2002 Andromi își deschide la Oradea porțile 
primei fabrici de preparate din carne cu o producție de aproximativ 200 kg 
pe zi și cu câteva principii bine stabilite: de a nu face niciodată 
compromisuri și de a nu sacrifica niciodată calitatea în favoarea profitului. 
În anul 2003 au fost achiziționate primele mașini pentru distribuție, iar în 
2007 printr-o investiție având la bază fonduri din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală ( FADR ) de 12 mil euro, se demarează construirea 
unei noi fabrici de mezeluri la standarde europene în Nojorid. Din 2009 
producția se desfășoară în această nouă locație, fiind în permanentă creștere 
și perfecționare prin demararea noilor proiecte de extindere și modernizare, 
construirea secției de produse crud – uscate și cea de experimente, tranșarea 
modernă, platforma logistică și antrepozitul frigorific. Prin eforturi 
susținute, Andromi a crescut încet dar sigur ajungând în prezent să își 
distribuie produsele extern și intern, atât prin intermediul magazinelor 
proprii și ale partenerilor, cât și prin rețelele cash & carry recunoscute. 
Succesul afacerii l-a determinat să se extindă, motiv pentru care a mai 
solicitat  două milioane de euro de la Uniunea Europeană. Andromi e una 
dintre cele mai moderne fabrici de profil din nord-vestul țării. 
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 Ultimul obiectiv vizitat de domnii deputați  a fost la Presco Verde  
Societatea cu Răspundere Limitată Apateu – fabrică de procesare legume 
proaspete și congelate realizată de un operator privat, printr-un proiect de 
peste 6 milioane de euro, finanțat și cu fonduri de la Uniunea Europeană. 
Este cea mai mare investitie din fonduri europene, prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală(PNDR). Principala activitate este de  frigerare, o 
metodă prin care se frigerează instant legumele mărunțite, tocate (mazăre, 
porumb dulce boabe și ștuleți, fasole,  brocoli, cartofi feliați pentru  prăjire  
și rădăcinoase).Proiectul Creare lanț alimentar integrat prin realizarea de 
investiții în colectare legume proaspete, procesare, depozitare și 
comercializare din localitatea Nojorid are o valoare totală de 6.436.153 de 
euro, din care sprjinul european este de 2,5 milioane de euro (diferența fiind 
contribuție proprie), finanțare prin Măsura 4.2, Creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole, din cadrul PNDR 2014-2020. 
 

Lucrările au continuat în ziua de 28 august 2019, având următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 291 
din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, (raport comun cu: Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
PLx. 56/2018). 

2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa 
I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 

Au fost prezenţi 18 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei 
(domnii deputați: Nicolae Giugea, Florică Ică Calotă, Tinel Gheorghe, Ionuț 
Simionca, Valeriu Andrei Steriu, Sorin Marian Vrăjitoru și Georgian Pop 
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au fost absenți. Domnul deputat Sorin Marian Vrăjitoru a fost  înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Gheorghe Dănuț Bogdan 

Lucrările Comisiei s-au desfășurat la sediul prefecturii Bihor și au fost 
deschise de domnul deputat Alexandru Stănescu, președintele Comisiei . 

Au participat ca invitați: 
-domnul Ioan Mihaiu, prefectul județului Bihor; 
-domnul Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor; 
-domnul  Adrian - Ionuț Chesnoiu, director general Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 
-domnul  Adrian Pintea, director general Agenția de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură; 
-domnul Florin - Ionuţ Barbu, director general Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
-domnul Lazăr Latu, director general Agenția Națională a Zonei 

Montane; 
-domnul Ioan Fetea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine 

din România; 
-domnul Dan Maria Costina, secretar general Asociația Crescătorilor 

de Suine Autohtone Mangalița și Bazna 
Domnul deputat Sorin Ioan Roman deputat ales în circumscripția 

electorală nr.5 Bihor l-a invitat pe domnul Ioan Mihaiu, prefectul județului 
Bihor să adreseze cîteva cuvinte domnilor deputați. Domnul prefect a 
subliniat că proiectele aflate în dezbaterea Comisiei pentru agicultură sunt 
de interes și pentru județul Bihor. 

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege 
pentru abrogarea art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, 
(PLx. 56/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  corelarea 
reglementărilor din cuprinsul Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
având în vedere că prin modificări succesive dispoziţiile prevăzute la art.29 
indice 1 au fost preluate în textul art.29 indice 3, urmare a modificării 
intervenite prin Legea nr.133/2017. Senatul a adoptat inițiativa legislativă 
care a fost repartizată și Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
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juridice, de disciplină și imunități care, de asemenea au adoptat inițiativa 
legislativă. 

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 Alexandru Stănescu. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport  comun de adoptare în forma 
prezentată de Senat. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 
149/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Legii nr.18/1991, în sensul exceptării de la scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan pe care urmează a fi 
amplasate sere, solare şi răsadniţe. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 
preconizate sunt justificate de faptul că activităţile desfăşurate pe aceste 
terenuri sunt tot de natură agricolă, actuala reglementare descurajând 
iniţiativele de desfăşurare a activităţilor agricole în sere, solare şi răsadniţe. 
Comisia juridică, de disciplină și imunități sesizată,  de asemenea în fond 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 Ioan Sorin Roman. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, amânarea pentru două săptămâni a dezbaterilor. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (PLx. 
310/2019). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare  modificarea Legii 
nr.220/2018, în vederea sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale, în 
administrarea cărora se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în 
amenajarea pădurilor-parc din jurul acestor staţiuni. Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sunt, de 
asemenea sesizate în fond cu acest proiect de lege. 

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 examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 

Ședința a continuat cu prezentarea domnului Lazăr Latu, director 
general Agenția Națională a Zonei Montane. 

Domnia sa a precizat următoarele: Agenția Națională a Zonei 
Montane a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1036 din 21 
decembrie 2018  ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, având ca obiectiv elaborarea şi 
aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi 
protecţiei zonei montane din România. Legea muntelui nr. 197/2018 
permite finanțarea programelor specifice acestei zone. Bugetul alocat este 
de 1 miliard de euro pentru o perioadă de 10 ani, în următorii trei ani urmând 
să se deruleze proiecte în valoare de 153 milioane de euro. Domnul director 
general a specificat că din cele 42 de județe ale României, 27 aparțin zonei 
montane după noua delimitare și pot beneficia de proiecte de investiții. 

Pentru mai multe detalii domnul președinte Alexandru Stănescu a 
propus o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și cei ai Agenției Naționale a Zonei Montane la Comisia pentru 
agricultură. 

A luat cuvântul apoi, domnul Ioan Fetea, președintele Asociației 
Crescătorilor de Albine din România care a mulțumit membrilor Comisiei 
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pentru agricultură pentru sprijinul legislativ acordat în domeniul pe care îl 
reprezintă. De asemenea, domnia sa a reamintit faptul că în dezbaterea 
Comisiei se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apiculturii nr.383/2013 (PLx 221/2017) care are ca    scop prevenirea 
comerţului cu miere şi produse apicole falsificate prin afișarea de către 
producători, procesatori şi comercianţi, vizibil pe etichetă, ţara de origine 
pentru mierea de albine, care este foarte necesar sectorului apicol. 

 Domnul Fetea a făcut o prezentare  asociației care are filiale în toate 
județele țării, contribuind astfel la creșterea PIB-ului României, în anul 2017 
România ocupând locul 1  în Europa ca producție. Problemele cu care se 
confruntă sectorul apicol sunt în opinia domnului director următoarele: 
consumul mic de miere în România prin comparație cu alte țări europene. 

Ședința a continuat cu prezentarea domnului Florin - Ionuţ Barbu, 
director general Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Domnia sa a 
precizat că obiectivele stabilite prin Programul de Guvernare, respectiv apă 
gratuită pentru fermieri în canalele de irigații, reabilitare infrastructură 
principală de irigații este un deziderat îndeplinit. În județul Bihor s-a finanțat 
de la bugetul de stat un proiect prin  subMăsura 4.3 Irigații  pentru 
reabilitarea structurii de desecare, care va fi funcțional începând cu anul 
2020.  

Domnul director Adrian - Ionuț Chesnoiu a specificat că toate 
măsurile existente în actualul  Program Național de Dezvoltare Rurală se 
vor regăsi și în PNDR 2021-2027. Județul Bihor a accesat  proiecte în 
valoare de 262 milioane de euro din actualul exercițiu financiar, fiind una 
din regiunile performate din țară. 

Domnul director general Adrian Pintea a precizat că județul Bihor a 
beneficiat de 83 milioane de euro în 2018 prin Agenția de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. 

Reprezentanții Asociației Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița 
și Bazna au solicitat clarificări referitoare la: posibilitatea acordatării de 
sprijin prin PNDR, respectiv Măsura 10 - agro-mediu şi climă din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 fermierilor care cresc 
femele adulte de reproducţie de rasă pură din rasele locale în pericol de 
abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10, fermele care au 
beneficiat de sprijin prin PNDR, dar trebuie desființate ca urmare a  
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diagnosticării Pestei Porcine Africane și de asemenea, au solicitat sprijin 
legislativ pentru susținerea activității crescătorilor de suine din rasele 
autohtone. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a asigurat pe reprezentanții 
Asociației Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și Bazna de tot 
sprijinul domniei sale, urmând ca la începutul sesiunii parlamentare să 
depună o  inițiativă legislativă care să vină în sprijinul crescătorilor acestor 
rase. 

Ultima intervenție a aparținut domnului  Petru Fitero președintele 
Asociației  de cai semigrei din România care a înfiinţat şi omologat la 
Săcueni o nouă rasă de cai grei numită „Linia Fitero“, pe care îi creşte în cea 
mai mare herghelie privată de acest gen din Europa. Solicitarea către 
membrii Comisiei a fost în priviința subvenționării acestei rase de cai. 

Domnul președinte Stănescu i-a promis domnului Fitero că 
problemele cu care se confruntă domnia sa vor fi analizate în cadrul unei 
ședințe a Comisiei la care va fi invitat. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 august  2019, având 

următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 
 2.Studiu individual asupra   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul al unor unități administrativ -teritoriale (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului;  PLx. 310/2019). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei 
(domnul deputat Tinel Gheorghe a fost absent).   
 

Pentru președinte, 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
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