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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice  Bucureşti, 19.08.2016 

Nr.4c-4/408 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2016 
 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5, 
6 şi 7 iulie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a 
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (aviz; PLx 267/2016). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri 
pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (aviz; PLx 262/2016). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 
749/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport; PLx 208/2016). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
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şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx 143/2016). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (raport; PLx 86/2016). 

7. 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). 

Lucrările şedinţei din ziua de 4 iulie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a 
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (aviz; PLx 267/2016). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri 
pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (aviz; PLx 262/2016). 

Au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în 
valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PLx 267/2016). 

Domnul deputat Ioan Dîrzu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi a cerut acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind 
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unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de 
infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 262/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul 
de lege.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în 
unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 iulie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx 
749/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură (raport; PLx 208/2016). 

Au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative 
privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Plx 
749/2010). 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că raportul la acest proiect este unul comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

A cerut amânarea analizei până când Guvernul va prezenta un 
nou punct de vedere. Propunerea de amânare a fost votată în 
unanimitate.  

În timpul dezbaterilor din comisie s-a cerut ca și Proiectul de 
Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 



 4 

art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură (PLx 208/2016) să fie amânat pentru ca 
Guvernul să trimită un punct de vedere. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 iulie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Plx 143/2016). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (raport; PLx 86/2016). 

Au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare (Plx 143/2016). 

Domnul Ion Melinte, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă și a propus întocmirea unui preraport de respingere, care 
să fie înaintat Comisiei pentru învățământ, știință și sport, cu care 
Comisia  pentru agricultură urmează să întocmească un raport 
comun. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice (PLx 86/2016). 

 Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat 
proiectul de lege și a menționat că la Senat a fost întocmit un raport. 
A cerut să se întocmească un raport de adoptare, în forma adoptată 
de Senat. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 iulie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 
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1. 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). 

Au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei. A absentat domnul deputat Daniel Constantin. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele Comisiei. 

S-a trecut la 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 
(Plx 510/2014). 

Domnul deputat Marin Anton, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a precizat că, pentru a stabili cele mai bune 
măsuri, trebuie cerut un nou punct de vedere de la Guvern.  

A cerut amânarea analizei. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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