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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.02.2019 
Nr. 4c-5/12 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2019 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28, 
29, 30 și 31  ianuarie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a  
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și 
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de 
dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane 
DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 (aviz pentru: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx 753/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
120/2016). 
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3.Dezbaterea și reexaminarea Legii privind unele măsuri 
referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 2016 (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; Plx 228/2016/2017). 

4.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 28 ianuarie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a  

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și 
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de 
dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane 
DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 (aviz pentru: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx 753/2018). 

Au fost prezenţi 22 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, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Cristian Ghinea și Csaba-István 
Sebestyén au fost absenți. 

A participat ca invitat: 
- doamna Diana Blîndu, șef serviciu Ministerul Finanțelor 

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

S-a trecut la dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2018 privind 
modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, 
reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional 
pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a 
Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma 
la 10 mai 1999 (PLx 753/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999, 
în sensul asigurării fondurilor necesare rambursării creditului şi a 
dobânzii aferente Componentei A a Proiectului – Credit rural. Astfel, 
pe lângă fondurile care se asigură prin recuperare de la beneficiarii 
finali ai împrumutului, proiectul de lege prevede ca eventualele 
influenţe financiare nefavorabile rezultate din evoluţia cursului 
valutar USD/DST să fie suportate la ultima scadenţă, din data de 1 
decembrie, din soldul favorabil al conturilor de dobânzi deschise la 
băncile participante şi în completare, de la bugetul de stat, din suma 
alocată în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale 
pentru anul 2018. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi transmis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci sesizate în fond. 

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 Corneliu Olar.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil care va fi 
înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond cu 
acest proiect de lege. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 29 ianuarie 2019, 
și au avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege -pentru modificarea 
art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
120/2016). 

2.Dezbaterea și reexaminarea Legii privind unele măsuri 
referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 2016 (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; Plx 228/2016/2017). 

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,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Cristian Ghinea 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și 
Csaba-István Sebestyén au fost absenți. 

A participat ca invitat: 
-domnul Gheorghe Văcaru, director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Elena Filip, șef serviciu, 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 art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
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permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (PLx 120/2016). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 alin. (41) din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind  organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii sintagmei 
amenajări de interes public local cu sintagma obiective de interes 
public local. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Comisia 
juridică de disciplină și imunități a transmis Comisiei pentru 
agricultură și Comisiei pentru administrație un raport preliminar cu 
un amendament admis. 

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 Sorin Marian Vrăjitoru.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
respingere a proiectului de lege mai sus menționat și implicit a 
amendamentului propus de Comisia juridică. Raportul preliminar de 
respingere va fi înaintat Comisiei juridice și Comisiei pentru 
administrație în vederea întocmirii raportului comun. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și reexaminarea Legii privind 
unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 683 din 23 noiembrie 
2016 (Plx 228/2016/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că legea are 
ca obiect de reglementare luarea unor măsuri referitoare la plăţile 
beneficiarilor Sit Natura 2000, respectiv, anularea unor creanţe. 
Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat și a fost repartizată și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, 
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finanțe și bănci în vederea reexaminării ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, care a 
declarat Legea neconstituțională în ansamblul ei. 

 Comisia juridică și Comisia pentru buget au transmis Comisiei 
pentru agricultură rapoarte preliminare de resingere a Legii privind 
unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Ică Florică Calotă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a 
legii mai sus menționate.  

 
        Lucrările au continuat în ziua de 30 ianuarie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 
 Au fost prezenţi 22 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,  Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Cristian Ghinea și Csaba-István 
Sebestyén au fost absenți. 
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31 ianuarie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 
 Au fost prezenţi 22 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, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați Cristian Ghinea și Csaba-István 
Sebestyén au fost absenți. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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