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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.05.2018             
Nr. 4c-4/354 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 8, 9 și 10 mai 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 8, 9 și 
10 mai  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“ 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
172/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2018 privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
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2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: 
PLx 200/2018). 

5.Informare privind contractele de concesiune încheiate de 
Agenția Domeniilor Statului cu operatorii economici din agricultură. 

6.Subcomisie: dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege 
privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I 
funcțională-vegetația forestiereă cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului ; PLx 125/2018). 

7.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 8 mai 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“ 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
172/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (raport; 
PLx. 134/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor 
medicinale în zona montană (raport; PLx. 147/2018). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2018 privind modificarea 
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și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: 
PLx 200/2018). 

5.Informare privind contractele de concesiune încheiate de 
Agenția Domeniilor Statului cu operatorii economici din agricultură. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Emanuel Iuliu Havrici și Ciprian 
Constantin Șerban  au fost absenți.  

Domnul deputat Gabriel Petrea l-a înlocuit pe domnul deputat 
Ciprian Constantin Șerban .  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dragoș Ciprian Pahonțu, director general, Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva; 
 -domnul Lazăr Latu, director general, Agenția Zonei Montane; 
 -domnul Marian Ioan, director Direcția Administrare 
Patrimoniu, Agenția Domeniilor Statului; 
 -doamna Daniela Panduru, șef birou, Agenția Domeniilor 
Statului; 
 - domnul Aurel Macarie,     consilier,   Ministerul       Finanțelor  
Publice. 

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 modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în 
România“. 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, 
cu modificările și completările ulterioare, în vederea clarificării 
procedurii de scoatere definitivă din fondul forestier național sau din 
circuitul agricol a terenurilor destinate realizării Programului național 
de dezvoltare al turismului „Schi în România“. Proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii 
și servicii. 

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 Terea. 

În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri), întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și un 
amendament respins care va fi transmis Comisiei pentru industrii și 
servicii.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege pentru 
aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de încurajare a 
investițiilor din zona montană, pentru perioada 2018-2020, în vederea 
facilitării accesului la finanțare pentru producătorii și crescătorii de 
animale din zona montană, în valoare totală de 1 miliard de euro, care 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați Ioan Dârzu și Corneliu 
Olar. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 5 abțineri),întocmirea unui 
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raport de adoptare cu amendamente admise care se regăsesc în anexa 
care face parte integrantă din raport. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și 
plantelor medicinale în zona montană. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, 
fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanțare a investițiilor din zona 
montană. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Corneliu Olar și Ioan 
Terea.  
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri),întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamentele admise și un amendament 
respins acestea regăsindu-se în anexele care fac parte integrantă din 
raport.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2018 privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
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agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea implementării corespunzătoare a 
actelor europene în domeniu și a angajamentelor ce revin României, 
în calitete de stat membru al Uniunii Europene, în cadrul politicii 
agricole comune. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.  
 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 Stănescu. 
 În urma dezbaterilor generale, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea ședință.  
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost prezentarea 
făcută de domnul director al Direcției Administrare Patrimoniu din  
Agenția Domeniilor Statului, Marian Ioan, privind contractele de 
concesiune încheiate de Agenția Domeniilor Statului cu operatorii 
economici din agricultură. 
 Domnia sa a prezentat cum se derulează procedura privind 
concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în 
administrarea Agenția Domeniilor Statului, prin metoda licitaţiei 
publice cu strigare,  care se aplică la concesionarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului,  către investitorii interesaţi de concesionarea acestor terenuri 
se poate face pe:  
 -suprafaţa integrală; 
 -ferme şi centre de profil,  urmărindu-se prin aceasta 
concesionarea în totalitate a suprafeţelor de teren iniţiale; 
 -părţi din suprafaţa totală de teren, urmărindu-se prin aceasta 
concesionarea în totalitate a suprafeţelor de teren iniţiale. 
 Nu vor putea fi oferite la concesionare părţi din suprafeţele de 
teren în următoarele situaţii: 
 -în cazul în care pe aceste suprafeţe există contracte cu durata 
limitată; 



7 
 

 -în cazul în care pe aceste suprafeţe există documentaţii de 
retrocedare pentru care sunt întocmite protocoale de predare primire 
în curs de semnare. 
 Excepţie de la metoda concesionării prin licitaţie publică cu 
strigare este metoda concesionării prin atribuire directă, pentru 
situaţiile reglementate prin Legea 249/2003 pentru completarea Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publicã şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
Hotărârea Guvernului nr. 354/2005 pentru completarea Normelor 
metodologice de aplicare 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
626/2001 , Hotărârea Guvernului nr.859/2009 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare 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, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 626/2001 și Ordinul nr.804/2005  prin care se aprobă 
instrucțiunile privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie 
agricola ce se atribuie direct, Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 644/2009,  precum şi situaţiile în 
care se va aproba concesionarea prin alte metode prevăzute de lege.  
 De asemenea, domnul director Marian Ioan  a specificat că în 
cazul nerespectării obligațiilor clauzelor contractuale și legale în 
vigoare se aplică sancțiunea rezilierii acestor contracte. 
 În privința nivelului redevenței percepute de Agenţia 
Domeniilor Statului la contractele în derulare, aceasta nu pote fi 
modificată întrucât este rezultatul unei licitații. 
 Terenurile din categoria vegetație forestieră aflate în 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului au fost predate punctual 
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva conform suprafețelor 
prevăzute în hotărârile de guvern respective. Până în prezent nu există 
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un act normativ care să reglementeze deținerea terenului din categoria 
vegetație forestieră la nivelul întregii țări de către Regia Națională a 
Pădurilor Romsilva. 
 Referitor la aplicarea Legii nr. 226/2016 pentru modificarea şi 
completarea 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, care reglementează cadrul pentru concesionarea 
sau arendarea terenurilor libere de contract din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, către tinerii de până la 40 de ani, 
absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme, 
până în prezent nu a fost încheiat niciun contract, nefiind încă 
elaborate normele metodologice de aplicare a actului normativ. 
 Numărul circumscripțiilor sanitare veterinare deținute în 
prezent de Agenţia  Domeniilor Statului este de 923 din care 
contractate 570 și necontractate 353. Au fost vândute în baza OUG 
nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară un număr de 636 bunuri 
imobile – sedii ale circumscripțiilor sanitare veterinare. 
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 9 mai 2018, având 
următoarea ordine de zi:  
 1.Dezbateri ale subcomisiei privind   analiza  Proiectului de 
Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I 
funcțională-vegetația forestiereă cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale  (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului ; PLx 125/2018). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Emanuel Iuliu Havrici și Adrian Claudiu 
Prisnel  au fost absenți.  
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 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Ilie Covrig, secretar de stat pentru păduri, Ministerul 
Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor;
 Au urmat dezbateri generale asupra proiectului de lege aflat pe 
ordinea de zi a Comisiei. 
 În conformitate cu prevederile articolului 47 litera e) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare lucrările au continuat în cadrul subcomisiei 
special constituite pentru dezbaterea acestui proiect. 
 Au fost prezenţi 5 deputați, din totalul de 7 membri ai 
subcomisiei. La lucrările subcomisiei a participat și domnul deputat 
Bogdan Gheorghiu  coinițiator al proiectului de lege aflat în 
dezbatere. 
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Dănuț Păle, 
președintele subcomisiei. 
 Au urmat dezbateri pe articole. Membrii subcomisiei au 
solicitat punctul de vedere al Ministerului Apelor și Pădurilor 
referitor la proiectul de lege mai sus menționat.   
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 10  mai  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 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Emanuel Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar și Adrian Claudiu Prisnel  au fost absenți. 
      

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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