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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.02.2020
Nr. 4c-5/21 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27, 29  și 30  ianuarie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 29  
și 30  ianuarie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Legii privind aprobarea Programului 
de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a 
bubalinelor (raport comun de reexaminare cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și  bănci; PLx. 133/2018/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele românești (raport comun de reexaminare 
cu: Comisia pentru buget, finanțe și  bănci; PLx. 178/2017). 

3.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Legii  
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 
pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun de 
reexaminare cu: Comisia juridică, de disciplină  și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea 
Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 629/2019). 

5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, 
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precum și pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii și aprotecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 466/2019). 

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

Lucrările şedinţei din ziua de 27 ianuarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Legii privind aprobarea Programului 
de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a 
bubalinelor (raport comun de reexaminare cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și  bănci; PLx. 133/2018/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Legii pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele românești (raport comun de reexaminare 
cu: Comisia pentru buget, finanțe și  bănci; PLx. 178/2017). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, 
Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 
(concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros și Nicolae Daniel Popescu (înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Dumitru Lupescu)  au fost absenți. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea și analiza Legii privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (PLx. 133/2018/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea, în 
conformitate cu art. 136 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat,  se află în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 
Președintelui României și are ca obiect de reglementare aprobarea 
Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor, program multianual de susţinere a activităţii 
de reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care 
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin 
investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în 
ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în 
cooperative. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu 
reexaminarea legii a reexaminat legea ca urmare a Cererii 
Președintelui României şi a adoptat Legea în forma trimisă la 
promulgare cu amendamente admise, în conformitate cu art. 136, 
alin.(3) lit.a) din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
Legea a fost repartizată și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
pentru dezbatere pe fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al legii  mai 
sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente  care 
va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea 
întocmirii raportului comun. 
 Lucrările au continuat cu dezbaterea și analiza Legii pentru 
aprobarea Programului carne de porc din fermele românești (PLx. 
178/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea, în 
conformitate cu art. 136 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat,  se află în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 
Președintelui României și are ca obiect de reglementare stabilirea 
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cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, având 
ca obiectiv implementarea Programului carne de porc din fermele 
româneşti, prin care se acordă ajutoare de stat destinate depăşirii 
dificultăţilor înregistrate de către producătorii din sectorul creşterii 
porcinelor şi menţinerii cel puţin a nivelului actual de producţie. 
Acest ajutor de stat urmează a se acorda de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
producătorilor de carne de porc, persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, şi se va 
implementa după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a 
ajutorului de stat. De asemenea, se reglementează şi durata 
programului, beneficiarii, condiţiile de înscriere în Program şi 
modalitatea de acordare a ajutorului de stat. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată cu reexaminarea legii a reexaminat legea ca 
urmare a Cererii Președintelui României şi a adoptat Legea în forma 
trimisă la promulgare cu amendamente admise și amendamente 
respinse, în conformitate cu art. 136, alin.(3) lit.a) din  Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. Legea a fost repartizată și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci pentru dezbatere pe fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al legii  mai 
sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  Vasile Gudu. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
două săptămâni.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29  ianuarie 
2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a  Legii  
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 
pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun de 
reexaminare cu: Comisia juridică, de disciplină  și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru abrogarea 
pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea 
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Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx. 629/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, 
precum și pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii și aprotecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 466/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu,  Dănuţ Păle, Dan Ciocan, 
Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

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 Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
În deschiderea ședinței domnul președinte Stănescu a propus 

invitarea domnul ministru al agriculturii Nechita-Adrian Oros la 
Comisie pentru a prezenta bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pe anul 2020. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Legii  privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea 
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006 ( PLx. 126/2018/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Legea, în 
conformitate cu art. 133 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
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Deputaților, republicat,  se află în procedură de reexaminare, ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 76 din 30 ianuarie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 20 
martie 2019  și are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din 
Legea nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, 
este permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al 
terenul agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului 
terenului pe care se face păşunatul. Senatul, în calitate de primă 
Cameră sesizată cu reexaminarea legii a reexaminat legea ca urmare 
a deciziei Curţii Constituţionale şi a adoptat Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului în forma transmisă la 
promulgare, însuşindu-şi astfel textele care au fost adăugate de 
Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, care nu au fost 
dezbătute la Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al legii  mai 
sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  Sorin Ioan Roman. 

În urma dezbaterilor s-a fotărât, cu majoritate de voturi (s-a 
înregistrat o abținere) respingerea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din 
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006. 
Modificările propuse prin ordonanța mai sus amintită au fost preluate 
în Legea nr. 13/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de Lege 
pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru 
completarea Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (PLx. 629/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat în condițiile articolului 75 alineatul (2) 
teza a III a din Constituția României, republicată și are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.407/2006, în 
vederea protejării speciei ciocârlia de câmp. Proiectul de lege 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,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat a fost desemnat domnul 
deputat  Gheorghe Tinel. 

În absența reprezentantului Guvernului, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea 
Anexei nr. 2, precum și pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 3 din 
Legea vânătorii și aprotecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (Plx. 
466/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că inițiativa 
legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006, în vederea protejării 
speciei capra neagră. Propunerea legislativă a fost repartizată și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
propunerii legislative  mai sus menționate a fost desemnat domnul 
deputat  Emanuel-Iuliu Havrici. 

În absența reprezentantului Guvernului, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30   ianuarie 2020, 
având următoarea ordine de zi: 

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

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu,  Dănuţ Păle, Dan Ciocan, 
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Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 
Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. 

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

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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