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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 10.11.2020 
Nr. 4c-5/555 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 octombrie 2020 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19, 20 și 21 
octombrie 2020, având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de  Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (raport: PLx. 
179/2020). 
         2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.6 
alin.(6) din Legea 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 (raport comun 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 207/2017). 

3.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului Legii laptelui și a 
produselor lactate (raport: PLx. 298/2020). 
         4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 
         5.Dezbaterea și  analiza  Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea și 
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completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 412/2019). 
        Lucrările şedinţei din ziua de 19 octombrie 2020 au avut următoarea 
ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  
Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel 
Popescu, Csaba-István Sebestyén, Ioan Terea și Sorinel Marian Vrăjitoru au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca 
și Ion Tabugan  au fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 octombrie  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza asupra Proiectului de  Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (raport: PLx. 
179/2020). 
         2.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru modificarea art.6 
alin.(6) din Legea 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 (raport comun 
cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 207/2017). 
 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  
Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman,  Csaba-István Sebestyén, Ioan Terea și Sorinel 
Marian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  
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Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu, Ionuţ Simionca și Ion Tabugan  au 
fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul  Valeriu Tabără, președintele  Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 

- domnul  Ioan Jelev, vicepreședintele  Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

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

Primul proiect dezbătut a fost proiectul de  Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și 
certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (PLx. 179/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.266/2002. Potrivit expunerii de motive, în raport cu activitatea 
specializată şi unică la nivel naţional a Laboratorului Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, se impune ca acesta să devină 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, iniţiativa 
cuprinde şi propuneri de modificare şi completare pentru conformitate cu 
legislaţia Uniunii Europene în domeniul testării şi înregistrării soiurilor, în 
domeniul proprietăţii, precum şi punerea în acord cu atribuţiile Institutului 
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. Senatul a adoptat proiectul 
de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 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, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 

Au urmat dezbateri generale. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea art.6 alin.(6) din Legea 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 (PLx. 207/2017). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin. (6) din 
Legea 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, intervenţia legislativă fiind 
argumentată în Expunerea de motive prin faptul că „Statul Român 
protejează patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, 
asigurându-le baza materială absolut necesară funcţionării şi pregătirii 
profesionale a studenţilor”. Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost 
repartizată și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 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  Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport comun de respingere, cu un 
amendamet respins. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21 octombrie  2020, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 
         2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 149/2019). 
         3.Dezbaterea și  analiza  Proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea și 
completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități;  PLx. 412/2019). 
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 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,  

Dănuţ Păle, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Nicolae Daniel 
Popescu, Ioan Sorin Roman,  Csaba-István Sebestyén, Ioan Terea și Sorinel 
Marian Vrăjitoru au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Dan Ciocan, Vasile Gudu, Daniel Constantin,  Iarco 
Furic, Corneliu Olar, Gabriel Rădulescu, Ionuţ Simionca și Ion Tabugan  au 
fost prezenți online. 

Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 
 Au  participat ca invitați: 

-domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul  Nagy Laszlo Csutak, vicepreședinte Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

-domnul Eduardt Cozminschi, președinte Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor; 

-doamna Ileana Spiroiu,  director general adjunct Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

 -domnul Dorin Cojocaru, președinte Asociația Patronală Română 
din Industria Laptelui; 

-domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România (AMRCR). 

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

Primul proiect dezbătut a fost proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (PLx. 298/2020). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect reglementarea sectorului laptelui şi a produselor lactate, a 
preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au ca 
materie primă produse obţinute din lapte şi crează cadrul juridic în ceea ce 
priveşte prezentarea produselor şi comercializarea acestora. Stabileşte 
informaţiile obligatorii care trebuie inscripţionate pe eticheta laptelui de 
consum şi a produselor lactate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr.1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 
2011. Astfel, se înfiinţează Registrul Laptelui, în cadrul direcţiei tehnice de 
specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în care 
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operatorii economici trebuie să se înscrie pentru a putea desfăşura activităţi 
în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a 
produselor lactate, destinate comercializării. Totodată, se instituie 
interdicţia de comercializare a produselor lactate cu adaos de grăsimi 
vegetale în acelaşi loc cu produsele lactate care nu conţin grăsimi vegetale. 
În acelaşi sens, se reglementează ca fabricarea produselor lactate cu adaos 
de grăsimi vegetale să se proceseze în partidă separată faţă de lapte şi 
produse lactate. De asemenea, produsele lactate cu adaos de grăsimi 
vegetale trebuie să se comercializeze într-un spaţiu bine delimitat, cu 
atenţionare explicită către cumpărător a conţinutului acestor produse. 
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 proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Dănuț Păle. 

Au urmat dezbateri generale. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 (PLx. 
149/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, 
în sensul exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate 
în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, solare şi răsadniţe. Potrivit 
expunerii de motive, intervenţiile preconizate sunt justificate de faptul că 
activităţile desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de natură agricolă, actuala 
reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare a activităţilor agricole 
în sere, solare şi răsadniţe. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
transmis și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Au urmat dezbateri generale. 
Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind modificarea 

și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 și pentru modificarea 



7 
 

și completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 412/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare completarea prevederilor Legii nr.18/1991, cu 
măsuri care stabilesc, în principal, în sarcina comisiilor judeţene, obligaţia 
de a verifica, pe baza informaţiilor solicitate de la Arhivele Naţionale ale 
României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor fostei Securităţi, 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul 
Afacerilor Interne – Direcţia Genearlă de Paşapoarte, cererile de 
reconstituire a dreptului de proprietate care au ca obiect: terenuri supuse 
confiscării ca urmare a săvârşirii unor crime contra umanităţii sau crime de 
război săvârşite în perioada 6 septembrie 1940-9 mai 1945, terenuri care au 
fost supuse măsurilor de expropriere în baza legilor anterioare datei de 6 
martie 1945 sau terenuri exceptate de la reconstituire, întrucât nu sunt 
întrunite condiţiile prevăzute la art.48 din Legea nr.18/1991. Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost de asemenea, sesizată în 
fond cu proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectul de lege mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Ioan Sorin Roman. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărat, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente. 

 
                                       PREŞEDINTE, 
                                         Alexandru STĂNESCU 


	sinteza  19-21.10.2020

