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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.12.2018
Nr. 4c-5/733 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 noiembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21 
și 22 noiembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a  Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială 
persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul 
crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei 
porcine africane (raport comun cu: Comisia pentru muncă și protecție 
socială; PLx 612/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor 
acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional (raport: PLx 581/2018). 

3.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
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urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (raport: Plx 555/2018) 

4.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea 
legăturilor dintre economie, societate și mediu (COM (2018) 673 
tipul examinării:fond). 

5.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul protecției mediului și al regimului străinilor (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă 
și protecție socială; PLx 561/2018).  

6.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
574/2018). 

7.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul 
investițiilor finanțate din fonduri publice (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx 613/2018). 
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8.Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole 
şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; Plx. 649/2018). 

9.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 668/2018). 

10.Întâlnire cu Asociaţia Naţională a Producătorilor de 
Căpşuni ROMCĂPŞUNI. 

11.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță 
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 506/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 20 noiembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a  Proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială 
persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul 
crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei 
porcine africane (raport comun cu: Comisia pentru muncă și protecție 
socială; PLx 612/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor 
acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional (raport: PLx 581/2018). 



4 
 

3.Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (raport: Plx 555/2018) 

4.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea 
legăturilor dintre economie, societate și mediu (COM (2018) 673 
tipul examinării:fond). 

5.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul protecției mediului și al regimului străinilor (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă 
și protecție socială;PLx 561/2018).  

6.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
574/2018). 

7.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgență a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul 
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investițiilor finanțate din fonduri publice (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx 613/2018). 

8.Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole 
şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 (aviz pentru: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; Plx. 649/2018). 

9.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 
și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (aviz 
pentru: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx. 668/2018). 

10.Întâlnire cu  Asociaţia Naţională a Producătorilor de 
Căpşuni ROMCĂPŞUNI. 

Au fost prezenţi 24 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, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  Domnul deputat Cristian Ghinea  a 
fost absent, dar a fost înlocuit la lucrări de domnul deputat Nicolae 
Daniel Popescu (USR). 

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Ciprian Lucian Roșca, secretar de stat, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
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-domnul Ionuț Nica, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

-domnul Vasile Marcel Grigore, director general adjunct, 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

-domnul Iordan Brăgău, consilier juridic, Ministerul 
Transporturilor; 

-doamna Diana Culcescu, președinte,  Asociația Peisagiștilor 
din România. 

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

Primul punct dezbătut a fost analiza în procedură de urgență a  
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție 
socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul 
crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei 
porcine africane (PLx 612/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect reglementarea cadrului legal şi instituţional 
pentru acordarea unor măsuri de protecţie socială salariaţilor din 
cadrul societăţilor din sectorul de creştere a suinelor, a căror activitate 
a fost afectată de virusul pestei porcine africane şi ale căror contracte 
individuale de muncă au încetat pentru motive neimputabile acestora. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei 
pentru muncă și protecție socială care a elaborat un raport preliminar 
de adoptare în forma prezentată de Senat. 
 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 Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere), întocmirea unui 
raport comun de adoptare în forma prezentată de Senat. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile 
aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional (PLx 581/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de  reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2011, în sensul asigurării cadrului legal 
care să permită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
organizarea de acţiuni destinate promovării sectorului agroalimentar, 
al dezvoltării rurale, precum şi al imaginii proprii, inclusiv prin 
participarea operatorilor economici din agricultură la târguri şi 
expoziţii internaţionale pe pieţele de interes. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 
 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 Ioan Roman. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere), întocmirea unui 
raport  de adoptare în forma prezentaă de Senat. 
 S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (Plx 555/2018). 
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 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 
alin.(5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
eliminării obligativității, pentru personalul care deține funcții publice 
de conducere în cadrul Autorității Naționale  Sanitare  Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor și al unităților subordonate, de a deține 
certificate de securitate, respectiv auutorizație de acces la informații 
clasificate. Senatul a respins inițiativa legislativă. 
 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 Ioan Dîrzu. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 6 voturi împotrivă și 2 
abțineri), întocmirea unui raport  de respingere al propunerii 
legislative. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Comunicării  Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru 
Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu 
(COM (2018) 673 tipul examinării:fond). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat 
următoarele: Comunicarea prezintă o actualizare a Strategiei  privind 
o bioeconomie pentru Europa din 2012, respectiv COM(2012)60 și a 
Planului de acțiune aferent care abordează producția de resurse 
biologice regenerabile, precum și conversia acestor resurse și a 
fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată, precum 
alimente, hrană pentru animale, bioproduse și bioenergie. În vederea 
concretizării acestui scop, strategia identifică cinci obiective: 
asigurarea securității alimentare, gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, reducerea dependenței de resurse neregenerabile, crearea de 
locuri de muncă și menținerea competivității europene. 
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 Actuala comunicare propune o strategie actualizată privind 
dezvoltarea și extinderea domeniului bioeconomiei, precum și   
asigurarea durabilității și circularitatea sa globală. Strategia se va axa 
pe trei domenii principale de acțiune: 
 -consolidarea și extinderea sectoarelor bioeconomice, 
deblocarea investițiilor și a piețelor; 
 -implementarea rapidă a bioeconomiilor locale în toată 
Europa; 
 -înțelegerea limitelor ecologice ale bioeconomiei. 
Comisii sesizate: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru industrii și servicii.  
  În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al COM(2018)673  a fost desemnat 
domnul deputat Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 În urma examinării proiectului mai sus  menționat membrii 
Comisiei au hotărât ,în unanimitate de voturi, conform art. 173 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare să înainteze Comisiei pentru afaceri europene 
un proiect de opinie. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea în procedură de urgență a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor 
(PLx 561/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei mediului, respectiv Ordonanţa 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, se 
propune ca valabilitatea autorizaţiilor de mediu să nu mai fie 
cuantificată în timp (5 ani, respectiv 10 ani), ci să ţină cont de 
constanţa funcţionării activităţilor economice la parametrii iniţiali, 
dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu. 
Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor 
de mediu de către operatorii economici, dat fiind că, cel puţin odată 
pe an, vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de 
funcţionare şi, nu în ultimul rând, verificărilor referitoare la 
menţinerea calităţii mediului la starea iniţială. De asemenea, prin 
proiect se modifică art.4 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor în 
România, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în care 
angajatorul să nu fi fost sancţionat. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisiei pentru muncă și protecție socială pentru examinare 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 Vasile Gudu. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
viitoarea ședință, în lipsa secretarului de stat de la Ministerul 
Mediului. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate ( 
PLx 574/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  gestionarea siturilor potenţial 
contaminate şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a 
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin 
art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune 
pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei 
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noastre”. Proiectul de lege prevede măsuri la nivel naţional 
referitoare la: identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor 
contaminate în vederea realizării unui inventar naţional al acestora, 
definirea şi stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor 
contaminate la un nivel de funcţionalitate şi în conformitate cu 
utilizările prezente şi viitoare, luându-se în considerare costurile de 
remediere a acestora, clarificarea şi prioritizarea siturilor contaminate 
la nivel naţional, gestionarea siturilor potenţial contaminate şi/sau a 
celor contaminate, accesul publicului la informaţiile privind siturile 
potenţial contaminate şi siturile contaminate, îmbunătăţirea 
colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea 
reducerii contaminării solului. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
pentru examinare 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 Nicu Niță. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
viitoarea ședință, în lipsa secretarului de stat de la Ministerul 
Mediului. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea în procedură de urgență a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în 
domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice (PLx 613/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispoziţii legale 
cu privire la obiective şi proiecte de investiţii finanţate din fonduri 
publice, pentru a căror realizare au fost prevăzute standarde de cost 
elaborate de către ministere şi alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, pentru domeniile de activitate 
specifice acestora, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice, aprobate ulterior prin hotărâre a Guvernului. 



12 
 

Potrivit expunerii de motive, promovarea măsurilor propuse va avea 
impact asupra reducerii termenelor de implementare a proiectelor de 
infrastructură şi asupra creşterii gradului de absorbţie a fondurilor 
europene.  Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru examinare 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 Ică Florică Calotă. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, elaborarea unui aviz favorabil care va fi 
înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond cu 
proiectul de lege. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea propunerii legislative 
privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor 
agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 ( Plx. 649/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri ce vizează urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii 
terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, 
reducerea termenelor procedurale instituite în cadrul Legii 
cadastrului şi a publicităţii mobiliare nr.7/1996 precum şi stabilirea 
semestrială prin hotărâre de guvern a cuantumului finanţării lucrărilor 
de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-
teritoriale de către Agenţia Naţională de Cadastru şi publicitate 
Imobiliară. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost 
repartizată Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 
examinare în fond. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al propunerii legislative  mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Nicolae Giugea. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat trei voturi împotrivă), elaborarea 
unui aviz negativ care va fi înaintat  Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități sesizate  în fond cu proiectul de lege. 
 S-a trecut la dezbaterea și avizarea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților ( PLx 
668/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare administrarea spaţiilor verzi, în 
vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a diminuării 
impactului schimbărilor climatice. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare 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, elaborarea unui aviz favorabil care va fi 
înaintat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități sesizate  în fond cu proiectul de 
lege. 
 Ședința a continuat cu întâlnirea membrilor Comisiei cu 
reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de Căpşuni 
ROMCĂPŞUNI înființată de soții Claudia și Mircea Burcea  care 
administraează împreună „Ferma la Maci” din comuna constănţeană 
Ciocârlia. Iniţial au cultivat căpşuni în sistem convenţional, dar au 
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înfiinţat o plantaţie în suprafaţă de 7.000 mp cu tehnologie 
hidroponică, pe substrat nutritiv. 
 Asociația  a solicitat prin reprezentanții săi prezenți la 
dezbaterile Comisiei includerea arbustului fructifer căpșun în 
categoria măsurilor   de investiții aferente Programului Național de 
Dezvoltare Rurală, subvenționate de către  Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale. 
 Scopul demersului soților Burcea este de a convinge cât mai 
mulți români care desfășoară această activitate în străinătate să revină 
în țară pentru a produce și în afara sezonului fructe de calitate, care 
apoi să fie comercializate pe piața românească la prețuri comparabile 
cu cele din alte țări. De asemenea, asociația și-a propus să înființeze 
filiale în toate județele din țară. 
   

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 noiembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță 
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 506/2018). 

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,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 Domnul deputat Cristian Ghinea a fost absent. 
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         Lucrările au continuat în ziua de 22 noiembrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță 
națională în domeniul energiei electrice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 506/2018). 

Au fost prezenţi 22 de 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,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru.  

Domnii deputați Cristian Ghinea și Loránd-Bálint Magyar  au 
fost absenți.  

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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