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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.04.2020 
  
Nr. 4c-5/121 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 10, 11 și 12 martie 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 și 
12  martie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii muntelui nr.197/2018 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic;  PLx 39/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (raport: PLx. 536/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum 
şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare (raport: PLx. 18/2020). 
 4.Ședință Subcomisie - Dezbateri generale asupra Proiectului de 
Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor 
vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar 
(raport: PLx 637/2019). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
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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). 

6.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 10 martie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii muntelui nr.197/2018 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic;  PLx 39/2020). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 
privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar (raport: PLx. 536/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum 
şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare (raport: PLx. 18/2020). 
 4.Ședință Subcomisie - Dezbateri generale asupra Proiectului de 
Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor 
vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar 
(raport: PLx 637/2019). 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
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 Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros au 
fost absenți. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege  

pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 (PLx. 39/2020). 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare modificarea anexei Legii 
muntelui nr. 197/2018. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei 
pentru mediu ṣi echilibru ecologic, 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 Ioan Dîrzu. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise care va fi înaintat Comisiei pentru mediu ṣi echilibru ecologic în 
vederea întocmirii raportului comun. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii 
nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar ( PLx. 536/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată și are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.52/2015, 
în sensul în care decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
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sectorul agricol şi agroalimentar să se efectueze după ce acestea au achitat 
contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice şi 
participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul structurilor europene, de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

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 Vasile Gudu. 
 Membrii Comisiei au hotǎrât amânarea dezbaterilor pentru o altǎ 
ṣedinţǎ. 
 Ṣedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare ( 
PLx. 18/2020). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea 
unor acte normative din domeniul agriculturii, precum şi din domeniul 
fiscal-bugetar. Principalele prevederi se referă la: modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, prin prelungirea termenului de la 
care devine obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral, suspendarea 
aplicării în anul 2020 a Legii nr.509/2006, amânarea intrării în vigoare a 
Legii nr.133/2019, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind 
plata defalcată a TVA. 
 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 Nicolae Giugea. 
 Membrii Comisiei au hotǎrât amânarea dezbaterilor pentru o altǎ 
ṣedinţǎ.  
 Ultimul proiect dezbǎtut a fost proiectul de Lege pentru asigurarea 
condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului 
de lungă durată în afara spaţiului comunitar (PLx. 637/2019). 
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 La ṣedinţa subcomisiei au participat ca invitați: 
-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța  

Alimentelor; 
-Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor; 
-Autoritatea Navală Română; 
-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţǎ; 
-Colegiul Medicilor Veterinari;  
-Asociaţia Crescǎtorilor ṣi Exportatorilor de Bovine, Ovine ṣi  

Porcine; 
-Poliția de Frontieră Română; 
-Federația Națională a Crescătorilor de Ovine ROMOVIS; 
-Direcția Generală a Vămilor. 
Ṣedinţa subcomisiei a fost condusǎ de domnul deputat Dǎnuţ Pǎle, 

care a fost desemnat preṣedinte al acestei subcomisii. 
Domnul deputat Pǎle a precizat că proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată și are ca obiect 
de reglementare condiţiilor asigurării asistenţei sanitar-veterinare la 
efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe Uniunii Europene, 
preconizându-se, totodată, modificarea art.16 alin.(2) din Legea 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor. 

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. 

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările au continuat în ziua de 11 martie 2020, având următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza 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 
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a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(PLx. 336/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar (înlocuit la dezbateri de 

domnul deputat Petru Farago), Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit 
la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și  Nechita-Adrian Oros  
au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Florian-Emil Dumitru secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Elena Filip, director  Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-Ministerul Finanţelor Publice; 
-Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria  

Alimentară şi Servicii Conexe din România PRO AGRO; 
-Liga Asociaţiilor Producǎtorilor Agricoli din România; 
-Berarii României; 
-Coaliția pentru Dezvoltarea României; 
-Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul 

Vegetal; 
-Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea  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 
(PLx. 336/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare consolidarea 
pieţei funciare româneşti, măsurile preconizate vizând, printre altele: 
stabilirea ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune astfel: 
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coproprietari şi rude până la gradul I, arendaşi, statul român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului, proprietari de terenuri agricole vecini, stabilirea 
condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane fizice: să aibă 
reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii agricole pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, cu minim 
5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vânzare a terenului, 
stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane juridice: 
sediul social şi/sau secundar înregistrat pe raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit 
spre vânzare cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de 
vânzare a terenului, veniturile obţinute din activităţi agricole reprezintă 
minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. Totodată, se 
reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor agricole, de 
către proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare directă, fie 
prin încheierea contractelor de arendare. 

Proiectul a fost a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplinǎ ṣi 
imunitǎţi 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 Alexandru Stǎnescu. 

Au urmat dezbateri generale. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12  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). 
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 Au fost prezenţi 21 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), 
Nechita-Adrian Oros și  Ioan Sorin Roman  au fost absenți. 
 
 

             Președinte, 
Alexandru STǍNESCU 


	pv 10-12.03.2020

		2020-04-23T13:29:42+0300
	Ciurea Gabriela-Amalia




