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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 09.12.2019 
Nr. 4c-5/600 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 2, 3, 4 și 5  decembrie  2019 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 2, 3, 4 și 5 
decembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor 
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului 
Cluj-Napoca (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: PLx. 514/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimis din plen pentru raport 
înlocuitor; PLx. 221/2017). 

4.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a  Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (raport: PLx. 534/2019).  
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5.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 
privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru 
organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol și agroalimentar (raport: PLx. 536/2019). 

6.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 ( 
raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
413/2019). 

 7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare 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 ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

Lucrările şedinţei din ziua de 2 decembrie  2019 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 ( 
raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
413/2019). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Vasile Gudu (delegație externă), Corneliu Olar (aflat în 
concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul deputat 
Sorin Moldovan) și Valeriu-Andrei Steriu (delegație externă) au fost 
absenți. 
 Lucrările au continuat în ziua de 3 decembrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea 
anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 474/2019). 
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 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor 
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului 
Cluj-Napoca (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: PLx. 514/2019). 
 3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimis din plen pentru raport 
înlocuitor; PLx. 221/2017). 
 4.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a  Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (raport: PLx. 534/2019).  
 5.Dezbatera și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 
privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru 
organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol și agroalimentar (raport: PLx. 536/2019). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Vasile Gudu (delegație externă), Corneliu Olar (aflat în 
concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul deputat 
Sorin Moldovan) și Valeriu-Andrei Steriu (delegație externă) au fost 
absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Florian-Emil Dumitru, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Gigel Paraschiv, secretar de stat, Ministerul Cercetării și 

Educației; 
-domnul Mihai Neagu director general adjunct al Direcţiei Generale 

Politici Agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ; 
-doamna Maria Gheorghiță, director patrimoniu genetic și patrimoniu 

zoopastoral Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în 
Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"; 
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-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte, Asociația pentru 
Promovarea Alimentului  Românesc;  

-doamna Carmen Fătulescu, consilier superior, Ministerul  
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; 

-doamna Mary Pană, președintele Asociației Crescătorilor și 
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP). 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectul de Lege  pentru 
modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducție (PLx. 474/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare  modificarea 
anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018, urmărindu-se eliminarea unor 
contradicţii din textul actual. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii raportului comun. 

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 Csaba-István Sebestyén. 

Membrii Comisiei au propus amânarea dezbaterilor pentru următoarea 
ședință.  

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege 
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca (PLx. 514/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că Senatul a adoptat 
proiectul de lege care  are ca obiect de reglementare trecerea unor imobile, 
având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă din Cluj - 
Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, cu destinaţie de 
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drum. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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 Nicolae Giugea. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente care 
va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

Ședința a continuat cu  dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PLx. 221/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare  completarea  Legii  
apiculturii  nr.  383/2013,  cu  modificările  și completările ulterioare, în 
scopul prevenirii comerțului cu miere și produse apicole falsificate. 
Proiectul a fost retrimis din plen pentru raport înlocuitor. 

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 Dănuț Păle. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat o abținere) adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege. 

Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a  Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (PLx. 534/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare  modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000, în sensul ca utilizarea 
seminţelor şi a materialului de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 
conform metodei de producţie ecologică, precum şi a răsadurilor care nu 
sunt obţinute din agricultura ecologică, să se poată realiza numai cu 
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autorizarea organismelor de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

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 Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege cu un  amendament. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței  Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 
privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru 
organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol și agroalimentar ( PLx. 536/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare  modificarea Legii 
nr.52/2015, în sensul în care decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor 
lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar să se efectueze după 
ce acestea au achitat contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a 
serviciilor lingvistice şi participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul 
structurilor europene, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 Vasile Gudu. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor două săptămâni. 
Lucrările au continuat în ziua de 4 decembrie 2019, având următoarea 

ordine de zi: 
 1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 ( 
raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
413/2019). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
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Domnii deputați  Corneliu Olar (aflat în concediu medical a fost înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și Nechita-Adrian Oros 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Sorin Moldovan) au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Daniela  Drăcea, director, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Daniel Dicu, director, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Șelaru Neculai, președinte al Asociației Generale a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din  România(AGVPS);   
 -domnul  Drăgănescu Constantin Mugurel,  președinte executiv  al  
Asociației  Generale  a  Vânătorilor  și  Pescarilor  Sportivi  din 
România(AGVPS); 
 -doamna Mary Pană, președintele Asociației Crescătorilor și 
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP). 
 În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și cei ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic s-au reunit în 
ședință comună. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice. 
 Domnia sa a precizat că proiectul de lege  a fost adoptat de Senat și 
are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii vânătorii și 
a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, intervențiile legislative fiind argumentate prin faptul că în 
procesul de implementare a dispozițiilor legii s-au constatat unele 
neajunsuri și s-a procedat la modificarea și completarea actului normativ 
pentru a adopta conținutul lor la noile cerințe ale practicii. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat domnul 
deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiilor reunite au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente admise și respinse a 
proiectului de lege.   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 decembrie  2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra  Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare 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 ( raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx 336/2018). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (aflat în concediu 
medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican), 
Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Sorin 
Moldovan) și Ioan Sorin Roman au fost absenți. 
 PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu                   Dan Ciocan 
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