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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 17.09.2018 
Nr. 4c-5/521 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 27, 28, 29 și 30 august 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 27, 
28, 29 și 30  august  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 383/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx 207/2017). 

3.Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

4.Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Buzău. 

5.Studiu individual proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. 



2 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 27 august 2018 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 383/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx 207/2017). 

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

A participat ca invitat: 
- 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.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse 
agricole vegetale pe drumurile publice. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.108/2014, 
intervenţiile legislative vizând reformularea art. 3 şi 4, în sensul 
înlocuirii avizului de însoţire a mărfii cu documentul de transport 
specific tipului de transport efectuat, al eliminării din textul art.5 a 
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măsurii de confiscare a produselor şi a măsurii de suspendare a 
activităţii persoanelor fizice sau juridice care deţin marfa, pentru o 
perioadă de la 1 lună la 6 luni, măsurile fiind considerate, în 
expunerea de motive, disproporţionate în raport cu gravitatea faptei, 
precum şi stabilirea mai clară, la art.6, a instituţiilor care aplică 
sancţiunea prevăzută în Legea nr.108/2014 şi a persoanelor fizice sau 
juridice care efectuează transportul şi sunt potenţialii 
contravenienţi.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului mai sus menționat a 
fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle.  

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 

legislative pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin. (6) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România în sensul protejării 
patrimoniului instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol de 
către stat prin asigurarea bazei materiale absolut necesară funcționării 
și pregătirii profesionale a studenților. Propunerea legislativă  a fost 
respinsă de Senat și a fost repartizată și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului mai sus menționat a 
fost desemnat domnul deputat Dan Ciocan. 

Au urmat dezbateri generale. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 august 2018, 

la sediul Consiliului Județean Buzău, având următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 383/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx 207/2017). 

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

A participat ca invitat: 
- 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.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse 
agricole vegetale pe drumurile publice. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.108/2014, 
intervenţiile legislative vizând reformularea art. 3 şi 4, în sensul 
înlocuirii avizului de însoţire a mărfii cu documentul de transport 
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specific tipului de transport efectuat, al eliminării din textul art.5 a 
măsurii de confiscare a produselor şi a măsurii de suspendare a 
activităţii persoanelor fizice sau juridice care deţin marfa, pentru o 
perioadă de la 1 lună la 6 luni, măsurile fiind considerate, în 
expunerea de motive, disproporţionate în raport cu gravitatea faptei, 
precum şi stabilirea mai clară, la art.6, a instituţiilor care aplică 
sancţiunea prevăzută în Legea nr.108/2014 şi a persoanelor fizice sau 
juridice care efectuează transportul şi sunt potenţialii 
contravenienţi.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului mai sus menționat a 
fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle.  

Au urmat dezbateri generale. 
Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 

legislative pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin. (6) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România în sensul protejării 
patrimoniului instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol de 
către stat prin asigurarea bazei materiale absolut necesară funcționării 
și pregătirii profesionale a studenților. Propunerea legislativă  a fost 
respinsă de Senat și a fost repartizată și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare raportor al proiectului mai sus menționat a 
fost desemnat domnul deputat Dan Ciocan. 
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Au urmat dezbateri generale. 
 

        Lucrările au continuat în ziua de 29 august 2018, la sediul 
Consiliului Județean Buzău,  având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 383/2018). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx 207/2017). 

3.Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

4.Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Buzău. 

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

Lucrările ședinței s-au desfășurat la sediul Consiliului Județean 
Buzău și au fost conduse de domnul deputat Alexandru Stănescu, 
președintele Comisiei. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Adrian Pintea, director general, Agenția Națională de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 

-domnul Adrian - Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

-domnul Florin Ionuț Barbu, Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare; 

-domnul Petre Emanoil Neagu, președinte Consiliul Județean 
Buzău; 

-domnul Constantin Toma, primar al municipiului Buzău. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza pe articole a proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier 
de produse agricole vegetale pe drumurile publice. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise care va fi înaintat Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 S-a trecut la dezbaterea și analiza pe articole a propunerii 
legislative pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România. 

În urmea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
respingere care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 Ședința a continuat cu Analiza situației privind accesarea 
fondurilor europene și naționale pentru agricultură și dezvoltare 
rurală. 
 Invitații prezenți în sala consiliului județean Buzău au avut 
următoarele intervenții: 
 Domnul primar al localității  Pănătău din județul Buzău a 
invocat faptul că în zona de munte și de deal a localității pe care o 
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reprezintă nici până în acest moment nu s-a finalizat procesul de 
restituire al proprietăților, în consecință nu există cadastru pentru 
aceste terenuri și nu pot fi accesate fonduri europene. 

Domnul Marian Mușat primar al localității Valea Salciei  a 
propus simplificarea procedurii de restituire  a proprietăților prin  
depunerea cererilor direct  la Direcțiile silvice județene și nu la 
unitățile administrativ teritoriale. De asemenea, tot pentru 
eficientizarea activității primăriei domnia sa a propus ca poiectele 
finanțate  prin Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 
să se depună la oficiile județene ale Agenției  și nu la Centrul 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 Sud-Est Constanţa 
unde timpul de așteptare este mult mai lung. 

În alocuțiunea sa domnul  Constantin Toma, primar al 
municipiului Buzău a ținut să mulțumească membrilor Comisiei 
pentru agricultură prezenți la dezbatere pentru sprijinul acordat ca 
Pădurea Crâng să treacă de la Direcţia Silvică în proprietatea oraşului 
Buzău, având ca bază legală Legea nr.220/2018 care a fost dezbătută 
în Comisia pentru agricultură. Domnul primar Toma a solicitat 
sprijinul membrilor Comisiei pentru agricultură și pentru susținerea 
propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, 
Plante Aromatice şi Medicinale Buzău, inițiativă legislativă 
înregistrată la Senat care va fi dezbătută și în Comisia pentru 
agricultură a Camerei Deputaților. 

Domnul primar al localității Movila Banului, Moise Dorin 
Romică a solicitat sprijinul pentru următoarele situații: valorificarea 
baltii din localitate, potentiala sursa de venituri pentru comunitate nu 
se poate realiza întrucât nu există acte de proprietate.Plățile pentru 
beneficiarii sprijinului cuplat din pomicultură sunt întârziate, 
România fiind într-o competiție neloială cu Bulgaria care practică 
prețuri cu 50% mai mici. O altă problemă ridicată de domnul primar 
a fost combaterea dăunătorului Tuta absoluta. 

Ultimul punct dezbătut a fost Analiza situației privind lucrările 
de îmbunătățiri funciare în județul Buzău. 

Domnul director Florin Ionuț Barbu a organizat un grup de 
lucru cu reprezentanții OUAI-urilor din cadrul UA Buzău pentru a le 
prezenta oportunitățile de finanțare pentru reabilitarea stațiilor de 
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pompare prin submăsura 4.3- Componenta Irigații, precum și pentru 
a răspunde problemelor ridicate de către aceștia. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 30 august 2018, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnul deputat Adrian Claudiu 
Prisnel a fost absent. 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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