
1 
 

    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 12.02.2018
Nr. 4c-4/36 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 6, 7 și 8 februarie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 6, 7 și 
8 februarie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
239/2017). 

2.  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). 

3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
agricultură, acvacultură și industrie alimentară (raport comun  cu: 
Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 586/2017).  
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4. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a 
Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului (aviz pentru: Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare; PLx 489/2017). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011 (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 518/2017). 

6.  Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
strategiei de dezvoltare teritorială a României ( aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx 
574/2017). 

7. Studiu individual 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 (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 132/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 6 februarie 2018 au avut 

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

de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
239/2017). 

2.  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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3. Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind aprobarea 
programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
agricultură, acvacultură și industrie alimentară (raport comun  cu: 
Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 586/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-
István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 

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 Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură: 
- domnul Vasile Bălțățeanu, director, Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură; 
-domnul Andy Pruteanu, șef serviciu juridic, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
-doamna Mariana Munteanu, președinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
-domnul Lucian Dan Rusan, vicepreședinte, Patronatul Peștelui 

din România; 
 -domnul Vladimir Talpeș, director, Asociația Generală a 

Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Comisia 
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pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru industrii și servicii au dezbătut în ședință 
comună  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al proiectului de Lege a fost  domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
 Domnul deputat Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de  reglementare: 
modificarea și completarea Legii nr. 145/2014, în vederea facilitării 
aplicării legii prin utilizarea carnetelor de comercializare și de către 
rudele de gradul II ale producătorilor agricoli, precum și posibilitatea 
utilizării de către comercianți a spațiilor de vânzare aferente 
producătorilor agricoli în perioada în care aceștia nu sunt prezenți pe 
piață.  Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru industrii 
și servicii.  
 Întrucît raportul preliminar dezbătut și votat în Comisia pentru 
agricultură a suferit modificări în Comisia pentru industrii și servicii, 
s-a hotărăt dezbaterea noii forme în ședința comună  a celor două 
comisii. S- a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi ( s-a înregistrat 1 abținere)  întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse.   
 Ședința a continuat cu dezbaterea 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 
 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 
specialitate din regulamentele Uniunii Europene, precum  și 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
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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 
Dan Ciocan, Ică Florică Calotă și Dănuț Păle. 
 Au urmat dezbateri generale 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 amânarea votului final a 
proiectului de lege pentru următoarea ședință. 
 S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 
programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
agricultură, acvacultură și industria alimentară. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca  obiect de  reglementare: 
aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în 
sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, derulat pe 
perioada 2018-2020, prin acordarea unor facilități fiscale, atât pentru 
angajator cât și pentru angajat. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportori ai proiectului de Lege privind aprobarea 
programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele 
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agricultură, acvacultură și industria alimentară au fost desemnați 
domnii deputați Marian Sorin Vrăjitoru și Rodica Tudorița Boboc. 
 În urma dezbaterilor s-a decis cu majoritate de voturi ( s-a 
înregistrat 1 vot împotrivă) întocmirea unui raport preliminar cu 
amendamente admise și respinse care va fi transmis Comisiei pentru 
muncă și protecție socială. 
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 februarie 2018, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice 
ale statului (aviz pentru: Comisia pentru politică economică, reformă 
și privatizare; PLx 489/2017). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011 (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; Plx 518/2017). 

3. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
strategiei de dezvoltare teritorială a României ( aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; Plx 
574/2017). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Csaba-
István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
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Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istrate Ștețco, secretar de stat pentru păduri, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 - domnul Ciprian Lucian Roșca, secretar de stat, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
-  doamna Dana Ionescu, director, Agenția Domeniilor Statului; 
- domnul Marius Răduț, șef serviciu , Ministerul Finanțelor 

Publice; 
- domnul Radu Necșuliu, șef serviciu, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice; 
 - doamna Florina Andrei, consilier,  Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege privind 

unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului. 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în scopul 
recuperării prejudiciilor produse economiei naționale, până la o 
anumită dată, de la persoanele care au săvârșit infracțiuni în procesul 
de privatizare sau în procedura de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv și constituirea surselor de finanțare 
a investițiilor statului la operatorii economici care funcționează în 
sectoarele de interes economic național. Proiectul vizează, de 
asemenea, suspendarea procedurilor specifice privatizării pentru o 
perioadă de 5 ani, ceea ce va permite măsuri prin care statul să-și 
reevalueze portofoliul de participanți, să efectueze investiții și să-și 
eficientizeze prezența în acționariatul operatorilor economici care 
funcționează în sectoarele de interes economic strategic. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al Proiectului de Lege privind unele măsuri 
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pentru protejarea intereselor economice ale statului a fost desemnat 
domnul deputat Dănuț Păle, vicepreședinte al Comisiei pentru 
agricultură. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz de respingere care va fi 
înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Ședința a continuat cu dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatetlor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare , în 
vederea includerii, între activitățile permise în zonele protejate, și a 
celor de modernizare, respectiv de construcții-investiții de rețele de 
alimentare cu energie electrică, gaz și apă, destinate dezvoltării 
comunităților locale din apropierea acestor zone. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatetlor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011 a fost desemnat domnul deputat Emanuel Havrici. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz de respingere care va fi 
înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României. 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României care reprezintă documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare 
de dezvoltare teritorială a României bazat pe un concept strategic, 
precum și direcțiile de implementare pentru o perioadaă de timp de 
20 de ani, la scară regională, interregională, națională cu integrarea 
aspectelor relevante la nivel transfrontalier și transnațional. Pentru a 
atinge viziunea de dezvoltare, Strategia de dezvoltare teritorială a 
României are cinci obiective generale pentru orizontul 2035. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și 
completări, raportor al proiectului de Lege a fost domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz de adoptare care va fi 
înaintat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

 
         Lucrările au continuat în ziua de 8 februarie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual 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 (raport comun cu: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 132/2017). 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
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Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Adrian 
Claudiu Prisnel au fost absenți.  
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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