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          Bucureşti, 22.02.2016 
             Nr.4c-4/91 

 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 16 şi  18 februarie 2016 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16 şi 18 februarie 
2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx 
99/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Plx 837/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 si pentru completarea art.4 din 
Legea 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 şi imunităţi; Plx 296/2013).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 si pentru completarea art.4 din 
Legea 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 şi imunităţi; Plx 510/2014).  

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx 199/2015). 
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6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Plx 869/2015). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PLx 6/2016). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx 604/2015). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (raport 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx 176/2015). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
exportului de lemn (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Plx 835/2015). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.36 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx 831/2015). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.67 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PLx 867/2015). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea art.36 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx 894/2015). 

14. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport; Plx 281/2010).  

15. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 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 (raport; Plx 
675/2015).  

16. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015).  

17. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; PLx 
642/2015).  
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18. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 
797/2015).  

19. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 798/2015).  

20. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(raport; Plx 834/2015).  

21. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PLx 829/2015). 

Lucrările şedinţei din ziua de 16 februarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; PLx 
99/2015).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Plx 837/2015). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 si pentru completarea art.4 din 
Legea 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 şi imunităţi; Plx 296/2013).  

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 si pentru completarea art.4 din 
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
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administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 510/2014).  

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx 199/2015). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PLx 6/2016). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi 
comercializarea cărnii (raport; Plx 604/2015). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (raport 
comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx 176/2015). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind interzicerea 
exportului de lemn (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Plx 835/2015). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.36 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx 831/2015). 

11. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru completarea art.67 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PLx 867/2015). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea art.36 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx 894/2015). 

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării (raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci; PLx 829/2015). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
Au absentat domnii deputaţi Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  

Ca invitaţi au participat: 
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- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Erika Stanciu – secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; 

- domnul Alexandru Oprean – secretar de stat, Ministerul Culturii; 
- doamna Lenuţa Ichim – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna Rela Ştefănescu – secretar general, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dinu Aurel – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- domnul Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 
- doamna Dana  Ionescu – director juridic, Agenţia Domeniilor Statului; 
- domnul Miron Moldovan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Elena Filip – consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 
- doamna Ramona Crăciun - consilier juridic, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Corina Platon – consilier juridic, Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
(PLx 99/2015).  

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de lege.  
Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport favorabil. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
În continuare, membrii comisiei au hotărât ca Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(Plx 
837/2015) şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
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 si pentru completarea art.4 din Legea 
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 (Plx 296/2013) să fie 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiu7vWuq4PLAhXIOhQKHQ5eCM0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA&bvm=bv.114733917,d.bGg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiu7vWuq4PLAhXIOhQKHQ5eCM0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2F&usg=AFQjCNErWkfAb89bcth9rU4S0z6SioA3xA&bvm=bv.114733917,d.bGg
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amânate, pentru a fi finalizate într-o şedinţă comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi.  

De asemenea, s-a hotărât ca Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 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 si pentru completarea art.4 din 
Legea 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 (Plx 510/2014)să fie 
amânată pentru săptămâna viitoare, iar Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PLx 199/2015) să fie analizat într-o şedinţă comună cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 6/2016) 
a fost aprobat în unanimitate, urmând a fi întocmit un raport favorabil.  

Pentru Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având 
ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (Plx 
604/2015), Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PLx 176/2015), Propunerea 
legislativă privind interzicerea exportului de lemn (Plx 835/2015), Proiectul de 
Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Plx 
831/2015) şi Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic (Plx 894/2015), membrii comisie au hotărât 
întocmirea câte unui raport de respingere. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

S-a hotărât ca pentru Proiectul de Lege pentru completarea art.67 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PLx 867/2015) să se întocmească un raport de 
respingere. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 32 de voturi 
pentru şi 1 abţinere.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării (PLx 829/2015). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor,  a prezentat proiectul de lege. 
După finalizarea dezbaterilor s-a propus întocmirea unui raport preliminar 
favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.  
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Lucrările şedinţei din ziua de 18 februarie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea unui 
sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (raport; Plx 281/2010).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 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 (raport; Plx 
675/2015).  

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului  de Lege pentru completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx 673/2015).  
 Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri ai comisiei. 
Au absentat domnii deputaţi Teodorescu Cătălin Florin şi Constantin Daniel.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind acordarea 
unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi 
exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării 
producţiei de vin (Plx 281/2010).  

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că toate prevederile din proiectul de lege au fost  analizate în 
subcomisia constituită. A cerut amânarea analizei pentru ca reprezentanţii 
organizaţiilor viticultorilor să-şi precizeze poziţia în legătură cu formele de 
asociere. Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii şi în 
cazul Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PLx 673/2015). 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 


	- doamna Corina Platon – consilier juridic, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
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