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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.04.2020 
  
Nr. 4c-5/120 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 2, 3, 4 și 5 martie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3, 4 și 5  
martie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 

2.Audierea domnului Adrian Nechita Oros, candidat la funcția de 
ministru al agriculturii și dezvoltării rurale (ṣedinţǎ comunǎ cu Comisia 
pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a Senatului). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 
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4.Ședință Subcomisie cu tema: Îmbunătățirea legislației privind 
producția, procesarea și comercializarea produselor agroalimentare, în 
contextul Directivei UE 2019/633.  

5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 

 Lucrările şedinţei din ziua de 2 martie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 

dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros 
(înlocuit la dezbateri de doamna deputat  Tudorita Lungu) au fost absenți. 

Lucrările au continuat în ziua de 3  martie 2020, având următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 
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2.Audierea domnului Adrian Nechita Oros, candidat la funcția de 
ministru al agriculturii și dezvoltării rurale (ṣedinţǎ comunǎ cu Comisia 
pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a Senatului). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați  Ioan Dîrzu (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Ilie 
Toma),  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul 
deputat Cristian Buican), Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de 
doamna deputat  Tudorita Lungu) și Ioan Terea (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Petre-Florin Manole) au fost absenți. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai Neagu, consilier superior  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 proiectul de Lege  

pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind 
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducție (retrimis din plen pentru raport suplimentar 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare înlăturarea 
unor contradicții din cadrul anexelor nr. 1 – 5 ale Legii nr. nr.195/2018 
privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducție ce împiedică aplicarea legii. Proiectul a fost 
retrimis din plen pentru raport suplimentar ṣi a fost repartizat și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, sesizată de asemenea în fond cu proiectul 
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 Dǎnuț Pǎle. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe şi bǎnci în 
vederea întocmirii raportului suplimentar comun. 

S-a trecut la audierea domnului Adrian Nechita Oros, candidat la 
funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultuă din Camera 
Deputaţilor. 

În conformitate cu art.87 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a Senatului, s-
au întrunit în ședință comună pentru audierea domnului Adrian Nechita 
Oros.  
 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil (voturi pentru 18, 
voturi contra 14, abțineri 2) candidatura domnului Adrian Nechita Oros la 
funcţia de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 Lucrările au continuat în ziua de 4  martie 2020, având următoarea 
ordine de zi: 

Ședință Subcomisie cu tema: Îmbunătățirea legislației privind 
producția, procesarea și comercializarea produselor agroalimentare, în 
contextul Directivei UE 2019/633.  

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (concediu 

medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  
Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de doamna deputat  Tudorita 
Lungu) au fost absenți.  

Au participat ca invitați: 
-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-Autoritatea Naţionalǎ Sanitarǎ Veterinarǎ ṣi pentru Siguranţa  

Alimentelor; 
-Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România; 
-Federaţia patronatelor din industria alimentarǎ Romalimenta; 
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-Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse  
Făinoase Rompan; 

-Asociaţia Patronalǎ Românǎ din Industria Laptelui; 
-Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria  

Alimentară şi Servicii Conexe din România PRO AGRO; 
-Liga Asociaţiilor Producǎtorilor Agricoli din România; 
-Asociația Administratorilor de Piețe din România; 
-Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc; 
-Berarii României; 
-BIO România; 
-Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România; 
-Coaliția pentru Dezvoltarea României. 

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

Dezbaterile au vizat Directiva UE 2019/633  privind practicile 
comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. 

Directiva  a fost publicatǎ  în Jurnalul Oficial  L 111, din 25 aprilie 
2019 ṣi a intrat  în vigoare pe data de 30 aprilie 2019. Transpunerea în 
dreptul intern, inclusiv desemnarea autorităților de executare are ca 
termen data de 1 mai 2021. Contractele existente vor fi respectate pânǎ la 
data de 1 mai 2022. Prima evaluare va avea loc în anul 2025. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5  martie 2020, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 
336/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.   
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (concediu 
medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican), 
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Nechita-Adrian Oros  (înlocuit la dezbateri de doamna deputat  Tudorita 
Lungu) și  Ioan Sorin Roman  au fost absenți. 
 
 

             Președinte, 
Alexandru STǍNESCU 
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