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Bucureşti, 13.01.2019
Nr. 4c-5/7 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 30 și 31 decembrie 2019 

 
 

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

1.Studiu individual asupra 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 din ziua de 30 decembrie 2019 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra 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 
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Agenţiei Domeniilor Statului ( raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 
 Au fost prezenţi 19 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu (concediu de odihnă), 
Corneliu Olar (concediu medical), Nechita-Adrian Oros, Csaba-
István Sebestyén și Loránd-Bálint Magyar  au fost absenți. 
 Lucrările au continuat în ziua de 31 decembrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra 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 19 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu (concediu de odihnă), 
Corneliu Olar (concediu medical), Nechita-Adrian Oros, Csaba-
István Sebestyén și Loránd-Bálint Magyar  au fost absenți. 

Pentru Președinte, 
Șef serviciu Anton PĂȘTINARU 
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