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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 

Bucureşti, 20.02.2017 
Nr. 4c-4/71 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 15 și 16 februarie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 și 16 
februarie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 
agricol (raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; PLx 99/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune 
a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii; PLx 437/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din 
domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul 
public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 529/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 15 februarie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 
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agricol (raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului; PLx 99/2015). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din 
domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul 
public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 529/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Magyar Lorand-Balint a fost absent. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul  Valeriu Tabără – vicepreședinte, Academia de 

Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișeti; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreședinte, Academia de 

Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișeti; 
- doamna Ileana Spiroiu – director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI.  
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind 
registrul agricol (PLx 99/2015). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier, șef serviciu, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat cu amendamente în februarie 2015 și a fost întocmit un raport 
comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului din Camera Deputaților. Raportul comun a fost 
retrimis din plen în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar. 
A precizat modificările operate în raportul comun, precum și impactul 
financiar generat de un amendament propus în Comisia pentru 
administrație și amenajarea teritoriului.  
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Doamna Ileana Spiroiu, director general adjunct ANCPI – a 
precizat că, pe  fonduri europene, ANCPI a dezvoltat un Registru 
Agricol Național, în format electronic și se pune problema ca acesta să 
fie interconectat, pe baza programelor pe care le-a derulat Ministerul 
Comunicațiilor, cu toate celelalte registre. Acest lucru va face posibilă 
vizualizarea tuturor datelor.  

Aceasta a fost dorința, să se aprobe ca acest Registru agricol să 
aibă posibilitatea legală să se interconecteze cu toate celelalte baze, 
printr-o consolă creată în acest scop.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR – a 
afirmat că de peste 2 ani se încearcă să se facă operabil registrul agricol 
în format electronic și că nu au fost obiecții la ce s-a propus până acum. 

Domnul deputat Nicolae Giugea – a cerut lămuriri în privința 
modului în care se va opera în perioada următoare și a dorit să se 
precizeze data la care formatul electronic va fi funcțional pentru toate 
unitățile administrativ teritoriale.  

Domnul Dumitru Daniel Botăniu, secretar de stat în MADR – a 
cerut să nu se dea un termen precis pentru operarea în format 
electronic, până când nu se vor clarifica elementele și principiile Noii 
Politici Agrare Europene. 

Domnul deputat Corneliu Olar – a afirmat că este de acord cu 
propunerile formulate în Senat. A reamintit că s-au derulat unele 
programe pilot cu întocmirea cărților funciare, dar totul este blocat 
acum și nu se pot efectua operațiuni în acest domeniu.  

Domnul deputat Sebestyen Csaba-Istvan – a semnalat că sunt 
multe contradicții între termenii folosiți în cadrul proiectului de lege și 
acest aspect trebuie clarificat.  

Domnul Dănuț Păle – a cerut să se clarifice aspectele legate de 
efectivele de animale care sunt evidențiate în Registrul agricol.  

În continuare s-au dezbătut articolele din proiectul de lege.  
Toate articolele au fost votate în unanimitate, cu excepția art.7 

alin. (1), la care s-a votat cu majoritate pentru eliminarea 
amendamentului formulat de membrii Comisiei pentru administrație și 
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amenajarea teritoriului. S-au înregistrat 22 voturi pentru eliminarea 
amendamentului și 1 vot împotriva eliminării. 

În ansamblu, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol a fost votat 
în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă 
aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, 
în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița (PLx 
529/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier, șef serviciu la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, a 
prezentat proiectul de lege și a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat în condițiile art. 75 alin. (2) teza a II-a din Constituție 
(adoptare tacită – după 45 de zile termen) și raportul este comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei 
suprafețe de teren de sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă 
în suprafață de 17 ha din domeniul public al statului și din 
administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al Comunei Corbii Mari 
și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari.  

 Proiectul de lege nu respectă prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și nu există o cerere a 
consiliului local. 

Camera Deputaților este Cameră Decizională.  
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus întocmirea 

unui preraport de respingere. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 februarie 2017, 

având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune 
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a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii; PLx 437/2016). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Magyar Lorand-Balint și Claudiu-Adrian 
Prisnel au fost absenți. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (PLx 437/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier, șef serviciu, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și că există un preraport întocmit de Comisia pentru industrii și 
servicii, care propune adoptarea în forma prezentată de Senat.  

Domnia sa a subliniat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea alin. (1) al art. 52 din Legea viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, în sensul 
că Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (ONVPV) să 
funcționeze în subordinea MADR și nu în coordonare cum este 
reglementat, rămânând în text, însă, prevederea referitoare la finanțarea 
integrală din venituri proprii.  

De fapt stabilirea raporturilor juridice dintre ONVPV și MADR 
este de competența executivului, care va aprecia acest lucru, în această 
ședință. prin Hotărârea Guvernului  nr. 30/2017 privind reorganizarea 
MADR, ONVPV este cuprins deja la Anexa nr. 2 pct. 5 în subordinea 
MADR.  

Camera Deputaților este Cameră Decizională.  
Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei și solicitarea 

unui punct de vedere  scris, de la noul Guvern. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.  

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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