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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.03.2020
Nr. 4c-5/102 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 17, 18, 19 și 20  februarie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 
18, 19 și 20 februarie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor 
pentru consumatori (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 460/2019). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996 (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 630/2019). 

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
636/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul 
obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat (aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 596/2019). 

5.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport: PLx. 459/2019). 

6.Audierea domnului deputat Nechita-Adrian Oros. 
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7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

Lucrările şedinţei din ziua de 17 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor 
pentru consumatori (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 460/2019). 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă,  Nicolae Daniel Popescu, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 
(concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros și Ioan Sorin Roman (delegație 
externă) au fost absenți. 
 Lucrările şedinţei din ziua de 18 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996 (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; PLx. 630/2019). 
 2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
636/2019). 
 3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul 
obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat (aviz pentru: Comisia 
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pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 596/2019). 
 4.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport: PLx. 459/2019). 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă,  Nicolae Daniel Popescu,  Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 
(concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros și Ioan Sorin Roman (delegație 
externă) au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-doamna Olimpia Neagu, director general  Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor; 

-domnul Filaret Brădățan, vicepreședinte Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Cristian Ioan Duicu, director general Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea de 
Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – 
U.N.C.S.V. 

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

S-a trecut la dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996 (PLx. 630/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului 
de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată și are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(29), (30) şi (32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi 
planurile parcelare să beneficieze de cofinanţare din bugetul Agenţiei 
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Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Proiectul de lege a 
fost repartizat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 
dezbatere în fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului 
de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul deputat  Ionuț 
Simionca. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menționat cu amendamente admise care se regăsesc în anexa care 
face parte integrantă din aviz. 
 Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului 
nr.137/1995 (PLx. 636/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului 
de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată și are ca obiect de reglementare completarea cu 
trei noi puncte a Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea 
apelor nr.107/1996, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii 
de motive, asigurarea condiţiilor de sănătate şi a mediului sănătos, în 
deplin acord cu noutăţile din cercetarea ştiinţifică. Proiectul de lege a 
fost repartizat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului 
de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul deputat Nicu 
Niță.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate  de voturi (s-a înregistrat un vot împotrivă și o abținere), 
avizarea nefavorabilă a proiectului de lege mai sus menționat.  
 Lucrările au continuat dezbaterea și avizarea proiectului de 
Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din 
învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat (PLx. 
596/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului 
de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată și are ca obiect de reglementare abrogarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002, precum şi acordarea 
gratuită preşcolarilor şi elevilor din învăţământul obligatoriu primar 
şi gimnazial, de stat sau privat, a unui pachet alimentar diversificat 
sau a unei mese calde, în limita unei valori zilnice de 10 lei/preşcolar 
sau elev. Proiectul de lege a fost repartizat Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport pentru dezbatere în fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menționat cu un amendament admis care se regăsește în anexa 
care face parte integrantă din aviz. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(PLx. 459/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
astfel încât grupurile/organizaţiile de producători să poată beneficia 
de facilităţile fiscale prevăzute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale.  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 februarie 
2020, având următoarea ordine de zi: 
 1.Audierea domnului deputat Nechita-Adrian Oros. 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă,  Nicolae Daniel 
Popescu,  Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ion Tabugan, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
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 Domnii deputați Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 
dezbateri de domnul deputat Cristian Buican), Nechita-Adrian Oros 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Glad-Aurel Varga), Ioan 
Sorin Roman (delegație externă înlocuit la dezbateri de domnul 
deputat Petre-Florin Manole)  și Ioan Terea (înlocuit la dezbateri de 
doamna deputat Alina Teiș)  au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul George Scarlat secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 În conformitate cu art. 87 alin.(2) din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și 
dezvoltare rurală  s-au întrunit în ședință comună pentru audierea 
domnului Nechita-Adrian Oros, candidat la funcția de ministru al 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera 
Deputaților. 
 În urma  audierii, cele două comisii au avizat favorabil cu 18 
voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 2 abțineri candidatura domnului 
Nechita-Adrian Oros la funcția de ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale.  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 februarie  
2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă,  Nicolae Daniel Popescu, Csaba-István 
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Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 
(concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian 
Buican), Nechita-Adrian Oros și Ioan Sorin Roman (delegație 
externă) au fost absenți. 

Pentru Președinte, 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
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