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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.02.2018 
Nr. 4c-4/55 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 februarie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14 
și 15  februarie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Viitorul sectorului agricol și al agriculturii  (examinare 
fond pentru Comisia pentru afaceri europene; COM (2017) 713.  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 
12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe 
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filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (raport: PLx 
583/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
marcarea calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru 
industrii și servicii; Plx 590/2017). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 

7. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
500/2017).  

8. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal ( aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018). 

9. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 13 februarie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.  Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 
132/2017). 
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2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Viitorul sectorului agricol și al agriculturii  (examinare 
fond pentru Comisia pentru afaceri europene; COM (2017) 713.  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 
12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe 
filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (raport: PLx 
583/2017). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
marcarea calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru 
industrii și servicii; Plx 590/2017). 

6. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională; PLx 511/2017). 

7. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; Plx 
500/2017).  

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost înlocuit de 
domnul deputat George Ionescu. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru ape, Ministerul 

Apelor și Pădurilor; 
- domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
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- doamna Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritate Națională 
pentru Protecția Consumatorilor; 

-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură: 

-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 
din România; 

-domnul Vladimir Talpeș, director, Asociația Generală a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. 

-domnul Sorin Minea, președinte, Federația Romalimenta; 
-doamna Victoria Vîrgolici, Patronatul Apelor Minerale din 

România; 
- doamna Raluca Constantin, Federația Romalimenta; 
- doamna Mihaela Niță, Federația Romalimenta; 
- doamna Julia Leferman, director general al Asociației Berarii 

României; 
- domnul Gabriel Coșoreanu, Federația Romalimenta; 
-domnul Florin Căpățână, vicepreședinte Asociația Marilor 

Rețele Comerciale din România; 
- domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor 

Rețele Comerciale din România; 
- doamna Oana Preda, director Centrul de Resurse pentru 

participare publică; 
- domnul Simion Suitner, director Asociația SOMARO; 
- doamna Elena Mierlea, consilier afaceri europene, 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect: reglementarea unor 
aspecte referitoare la asigurarea concordanței cu terminologia de 
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specialitate din regulamentele Uniunii Europene, precum  și 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
Administrația Domeniilor Statului aflate în domeniul public sau 
privat al statului.  Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. De asemenea, domnul președinte 
Alexandru Stănescu a informat Comisia cu privire la raportul 
preliminar adoptat de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic care 
a fost amendat cu propunerile domnilor deputați, membri ai Comisiei 
pentru agricultură cât și  cu propunerile Asociației Generale a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din  România.  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura  au fost desemnați domnii deputați  
Ică Florică Calotă și Dănuț Păle. 
 Au urmat dezbateri pe articole asupra Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, în unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege mai sus menționat și întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse 
care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea COM (2017) 713  
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Viitorul sectorului agricol și al agriculturii. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai COM (2017) 713  Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Viitorul sectorului agricol și al 
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agriculturii au fost desemnați domnii deputați Nicolae Giugea și 
Dănuț Păle. 
 În conformitate cu art. 170 (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților,  republicat, cu modificări și completări, proiectul mai sus 
menționat este act fără caracter legislativ adoptat de Uniunea 
Europeană pentru examinare din punctul de vedere al fondului. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a subliniat necesitatea 
ca politica agricolă comună (PAC) după 2020 să fie finanțată cel 
puțin la același nivel ca în prezent precum și menținerea plăților 
directe fără cofinanțare națională pentru sprijinirea veniturilor 
fermierilor pentru a le asigura acestora acces egal pe piața unică și la 
fondurile UE în domeniul agricol.  De asemenea, domnia sa a precizat 
ca esențială continuarea schemei de plată unică pe suprafață și a 
plăților cuplate. 
 Domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat elementele  de interes 
ale României în viitoarea PAC și anume: 

 asigurarea unei finanțări puternice; 

 menținerea celor doi piloni: plăți directe și măsuri de piață, 
respectiv dezvoltare rurală; 

 convergența externă a plăților directe; 

 plăți redistributive pentru susținerea gospodăriilor rurale ca 
sprijin în dezvoltarea micilor afaceri și menținerea acestora în 
lanțul scurt; 

 continuarea SAPS fără cofinanțare națională; 

 menținerea sprijinului cuplat atât în sectorul vegetal cât și cel 
zootehnic; 

 continuarea finanțării sectorului viticol și apicol prin programe 
naționale ( cu finanțare europeană); 

 finanțarea utilizării eficiente a biomasei în scop agricol și pentru 
energie regenerabilă; 

 simplificare în gestionarea fondurilor UE. 



7 
 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură au 

decis, în unanimitate de voturi, redactarea unui proiect de opinie 

favorabil care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și 
a produselor procesate din cereale (raport: PLx 583/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de reglementare 
modificarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și 
a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
întăririi disciplinei și responsabilității partenerilor pe filiera de 
comercializare prin instituționalizarea utilizării unor contracte de 
vânzare unitare, pentru a evita discriminarea, asigurând, astfel, un 
grad ridicat de predictibilitate activității de valorificare a cerealelor. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 12/2006 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a 
produselor procesate din cereale au fost desemnați domnii deputați  
Alexandru Stănescu și Ioan Dârzu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat și întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente 
admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare. 
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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. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, 
în vederea clarificării condițiilor de aplicare a acesteia în practică.  
Comisia pentru industrii și sevicii a fost sesizată în fond cu acest 
proiect de lege  și la solicitarea domnului președinte Alexandru 
Stănescu, în conformitate cu art. 64 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților republicat, cu modificări și completări,  a fost 
repartizat și Comisiei pentru agricultură pentru examinare în fond și 
întocmirea unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare au fost desemnați 
domnii deputați: Nicu Niță și Csaba-István Sebestyén. 
 În timpul dezbaterilor generale au fost depuse amendamente  
din partea Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor  și Asociația Marilor Rețele Comerciale din 
România. De asemenea, au fost depuse amendamente și din partea 
Centrului de Resurse pentru participare publică. 
 Membrii Comisiei au hotărât în conformitate cu art. 47 litera 
e) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări 
și completări, constituira unei Subcomisii din care vor face parte 
următorii domni deputați: Valeriu-Andrei Steriu (președintele 
Subcomisiei), Ioan Dârzu, Nechita-Adrian Oros, Dănuț Păle, Loránd-
Bálint Magyar, Adrian-Claudiu Prisnel și Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza propunerii legislative privind 
marcarea calității produselor. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a menționat că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de 
reglementare adoptarea unor măsuri în vederea marcării produselor, 
prin aplicarea unor timbre în culori distincte, în funcție de calitatea 
acestora. Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei pentru 
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industrii și servicii pentru examinare în fond și întocmirea unui raport 
comun. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra 
propunerii legislative pentru o ședință viitoare. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza Proiectului de 
Lege privind câinii salvamontiști. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal privind unitățile canine de intervenție la avalanșă, 
constituite potrivit recomandărilor Comisiei Internaționale de Salvare 
Alpină (ICAR-CISA). Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru examinare 
în fond și întocmirea unui raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai proiectului de Lege privind câinii 
salvamontiști au fost desemnați domnii deputați: Dan Ciocan și Tinel 
Gheorghe.  
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege mai sus menționat cu două săptămâni. 
 Ultimul proiect dezbătut în ședința din data de 13 februarie 
2018 a fost propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului 
funciar nr. 18 din 19 februarie 1991. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a informat Comisia că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și are ca obiect de 
reglementare completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un articol 
nou, art. 592, care vizează stabilirea în sarcina comisiei locale de fond 
funciar a „obligației verificării din oficiu a tuturor titlurilor de 
proprietate, în vederea corectării erorilor cu privire la acestea, 
indiferent dacă sunt intrate sau nu în circuitul civil, pe cheltuiala 
titularilor dreptului de proprietate sau moștenitorilor acestora“. 
Propunerea legislativă a fost repartizată și Comisiei juridice, de 
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disciplină și imunități pentru examinare în fond și întocmirea unui 
raport comun. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai propunerii legislative privind modificarea 
Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 au fost desemnați 
doamna deputat Tudoriţa- Rodica Boboc și domnul deputat Ciprian-
Constantin Şerban. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri) respingerea 
propunerii legislative și întocmirea unui raport preliminar de 
respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. Motivul respingerii propunerii legislative îl reprezintă 
confuzia generată de operațiuni juridice distincte, respectiv de 
îndreptare a erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate și de 
rectificare a titlurilor de proprietate, astfel cum acestea sunt 
reglementate la art. 591 din Legea nr. 18/1991 și în Procedura de 
îndreptare a erorilor materiale și de rectificare a titlurilor de 
proprietate, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 februarie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal ( aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Attila György, secretar de stat, Ministerul Finanţelor 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  Propunerii legislative 
pentru completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal.  

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. 
(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul aplicării cotei reduse 
de TVA (de 5%), calculată asupra bazei de impozitare, în ceea ce 
privește livrarea de lemn de foc către persoanele fizice.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii 
legislative mai sus menționate pentru o ședință viitoare.  

 
         Lucrările au continuat în ziua de 15 februarie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

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

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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