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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 10.06.2020 
  
Nr. 4c-5/246 

PROCES VERBAL 
al  lucrărilor 

 Comisiei   din zilele de 25, 26 și 27  mai 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  25 și 26 mai 2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea unui 
ajutor  de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați 
de fenomene meteorologice nefavorabile (raport: PLx. 288/2020). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind utilizarea voluntară 
a logotipului „rasă autohtonă 100% “ pentru produsele de origine animală din 
România (raport: PLx.507/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 627/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 188/2020). 

5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al 
statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi 
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transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată 
a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina (raport comun înlocuitor cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
si Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
414/2019). 

6.Dezbaterea și analiza 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 online din ziua de 25 mai 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea unui 
ajutor  de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați 
de fenomene meteorologice nefavorabile (raport: PLx. 288/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați Alexandru Stănescu, Emanuel-Iuliu Havrici, 
Nicolae Daniel Popescu și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost prezenți la 
sediul Camerei Deputaților.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat online ca invitați:  
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -reprezentanții  Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România; 
 -reprezentanți ai Federației Naționale PRO Agro; 
 -reprezentanți ai Asociației Producătorilor de Porumb din România; 
 -reprezentanți ai Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din 
Sectorul Vegetal; 
 - reprezentanți ai Clubului  Fermierilor Români; 
 - reprezentanți ai Asociației Fermierilor din România. 
  
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
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 Au urmat dezbateri pe articole asupra proiectului de Lege  privind 
instituirea unui ajutor  de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor 
agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile ( PLx. 288/2020).
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea acordării de 
despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de fenomene 
meteorologice nefavorabile, în vederea continuării activității acestora. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
 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. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Lucrările au continuat online în ziua de 26  mai 2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind utilizarea voluntară 
a logotipului „rasă autohtonă 100% “ pentru produsele de origine animală din 
România (raport: PLx.507/2019). 
 2.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun 
cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 627/2019). 
 3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx. 188/2020). 
 4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al 
statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată 
a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina (raport comun înlocuitor cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
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si Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx. 
414/2019). 
 5.Dezbaterea și analiza 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 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu,  Dănuț Păle, Nicolae Daniel 
Popescu, Valeriu Andrei Steriu și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat online ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș,  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Cristina Florentina Stanca, vicepreşedinte Autoritatea 
Națională pentru Restituirea Proprietăților; 
 -domnul George Băeşu, preşedintele Autorității Naționale pentru 
Restituirea Proprietăților. 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  privind utilizarea 
voluntară a logotipului „rasă autohtonă 100% “ pentru produsele de origine 
animală din România (PLx.507/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare utilizarea voluntară a 
logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din 
România, în vederea susţinerii conservării fondului genetic al raselor şi 
menţinerea diversităţii genetice a speciilor de interes zootehnic din ţara 
noastră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în condițiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 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 Sorin Ioan Roman. 



5 
 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx. 
627/2019). 
           Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unei perioade 
de 5 ani pentru aplicarea dispoziţiilor alin.(1) al art.II din Legea nr.186/2017. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 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 unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în forma prezentată de 
Senat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii 
proprietari (PLx. 188/2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând 
domeniului public al statului, să se realizeze numai după trecerea prealabilă a 
acestor terenuri în domeniul privat al statului, această intervenţie impunând, pe 
cale de consecinţă, şi modificarea şi completarea Legii nr.46/2008. Senatul a 
adoptat proiectul de lege potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 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  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi  (s-au înregistrat 1 abținere și un vot împotrivă) întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul 
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privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al 
statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în 
proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina (PLx. 414/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, 
aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al 
statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat 
al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Construire drum legătură între zonele industriale”. Senatul a adoptat 
proiectul de lege care a fost repartizat  și Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisiei  juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, proiectul de lege mai sus menționat a fost retrimis 
comisiilor sesizate în fond, în ședința din data de 20 mai 2020, în vederea 
reexaminării și întocmirii unui raport înlocuitor comun. 
  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport preliminar înlocuitor 
de adoptare  cu amendamente admise.  
 Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul 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 (PLx. 336/2018). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (s-a înregistrat 1 abținere) întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise și amendamente respinse. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 mai 2020, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea unui 
ajutor  de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați 
de fenomene meteorologice nefavorabile (proiect retrimis din plen pentru 
raport suplimentar: PLx. 288/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu, Dănuț Păle, Tinel Gheorghe, 
Nicolae Daniel Popescu, Ionuț Simionca, Valeriu Andrei Steriu și Sorinel-
Marian Vrăjitoru au fost prezenți  la sediul Camerei Deputaților. 
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 A participat online ca invitat:  
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 Ședința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Plenul Camerei Deputaților în conformitate cu prevederile art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  în ședința din 27 mai 2020 a 
hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului  mai sus menționat a 
fost desemnat  domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 În urma examinării proiectului de lege membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport înlocuitor de adoptare cu 
amendamente admise. 

Președinte, 
Alexandru STĂNESCU 
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