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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.05.2018             
Nr. 4c-4/355 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 15,16 și 17 mai 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15,16 
și 17 mai  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2018 privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: 
PLx 200/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru  
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii și  Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului;  PLx 58/2018). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
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(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

4.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru anularea 
unor obligații fiscale în domeniul agricol (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 238/2018). 

5.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“. (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 273/2018). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 
289/2018). 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 15 mai 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2018 privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (raport: 
PLx 200/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru  
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii și  Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 58/2018). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
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(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

4.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru anularea 
unor obligații fiscale în domeniul agricol (aviz pentru: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 238/2018). 

5.Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; Plx. 273/2018). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci PLx. 
289/2018). 

Au fost prezenţi 18 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 

 Domnii deputați Alexandru Stănescu (delegație externă), 
Dănuț Păle (delegație externă), Ciocan Dan (delegație externă), 
Nicolae Giugea (delegație externă), Florică Ică Calotă (delegație 
externă), Adrian Claudiu Prisnel și Csaba-István Sebestyén au fost 
absenți.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat, Ministerul Mediului; 
 -domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorului; 
 -doamna Gheorghița Toma, director general, Ministerul 
Finanțelor Publice; 
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 -doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Gabriela Baciu, consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Smaranda John, consilier, Ministerul Mediului; 
 -domnul Aurel Popescu, președinte, Patronatul Rompan; 
 -doamna Julia Leferman, director general, Asociația Berarii 
României; 
 -domnul George Bădescu, director executiv, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Felix Nicolescu, șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Gabriel Ecobici, consilier, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Mihai Vișan, director executiv, Federația 
Romalimenta; 
 -doamna Victoria Vîrcolici, membru, Federația Romalimenta; 
 -doamna Liliana Nichita, manager de proiect, Fundația Terra 
Mileniul III; 
 -doamna Ana Rădulescu, director general,  Asociația 
AsproAs; 
 -domnul Simon Suitner, Asociația SOMARO; 
 -doamna Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare 
publică; 
 -doamna Iulia Ciorăscu Vaida, consilier juridic, Asociația 
Carusel.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Dîrzu, vicepreședintele Comisiei.  

Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 
/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 
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2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură. 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 
și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea implementării corespunzătoare a 
actelor europene în domeniu și a angajamentelor ce revin României, 
în calitete de stat membru al uniunii europene, în cadrul politicii 
agricole comune. Proiectul de lege a fost adoptat 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  Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor pe articole s-a hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat două abțineri) întocmirea unui raport de 
adoptare cu amendamentele admise care se regăsesc în anexa la 
raport. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectul de lege pentru  
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006. 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea art.5 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, în 
sensul stabilirii unor prevederi derogatorii de la legislaţia în vigoare 
privind regimul forestier şi al unor zone protejate. Totodată, se 
propune şi abrogarea unor prevederi referitoare la: sistemul 
indicatorilor de performanţă ai serviciilor publice; obligaţia 
autorităţilor administraţiei publice locale de a iniţia procedura de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni 
înainte de încetarea contractelor în curs, aprobarea de către 
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autorităţile deliberative ale Unităţilor Administrativ Teritoriale a 
prelungirii, în condiţiile legii, a unor contracte de delegare a gestiunii, 
prin act adiţional încheiat între operatori şi Unităţile Administrativ 
Teritoriale, precum şi între operatorii regionali şi asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară.  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și servicii, precum și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 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 Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor pe articole a raportului preliminar 
întocmit de Comisia pentru industrii și servicii, membrii Comisiei 
pentru agricultură  au hotărât ,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 
două abțineri), întocmirea unui raport preliminar comun de adoptare 
cu amendamentele admise care se regăsesc în anexa la raport care va 
fi înaintat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului în vederea întocmirii raportului comun.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri referitoare 
la circuitul alimentelor aflate aproape de expirarea datei limită de 
consum, stabilirea organelor abilitate pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi definirea 
operatorilor economici din sectorul agroalimentar potrivit 
Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranţei produselor alimentare.  Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Ioan Dîrzu și Csaba-
István Sebestyén. 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu i-a dat cuvântul domnului 
deputat Valeriu Andrei Steriu, președinte desemnat al subcomisiei 
special constituite pentru dezbaterea acestui proiect, care a prezentat 
membrilor comisiei pentru agricultură amendamentele propuse în 
timpul dezbaterilor din ședințele subcomisiei, apoi le-a dat cuvântul 
tuturor invitaților prezenți la ședință pentru dezbaterea acestui proiect 
de lege. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii comisiei au hotărât 
amânarea votului final, până la primirea punctului de vedere al 
Ministerului Finanțelor Publice și cel al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea și avizarea propunerii 
legislative pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol. 
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare anularea diferențelor de 
TVA, precum și a accesoriilor aferente, stabilite în sarcina fermierilor 
până la data de 31 decembrie 2016, conform deciziilor de impunere 
deja comunicate. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.  
 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  Nicu Niță. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz negativ la Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond cu propunerea 
legislativă mai sus menționată. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea și avizarea propunerii 
legislative  pentru modificarea art. 10 alin.(14) din Legea nr. 82/1993 
privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“. 
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 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 alin. 14 
din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 
„Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
încât să fie reglementată posibilitatea întrebuințării, în activități 
agricole desfășurate pe teritoriul rezervației, a produselor care conțin 
certificat bio la nivel european pentru utilizarea în agricultura 
ecologică. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.  
 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, în 
unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz negativ la Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic care este sesizată în fond cu 
propunerea legislativă mai sus menționată. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi discutat a fost dezbaterea și 
avizarea proiectului de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
 Domnul vicepreședinte Ioan Dîrzu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare completarea art. 105 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prin includerea veniturilor obținute din 
activitățile agricole referitoare la produsul vegetal „levănțică“ în 
categoria veniturilor neimpozabile, în limita unei suprafețe cultivate 
de până la 2 hectare. Proiectul de lege a fost adoptat 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  Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz negativ la Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond cu proiectul 
de lege  mai sus menționat. 
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 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 16 mai 2018, având 
următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
 Au fost prezenţi 18 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu (delegație externă), 
Dănuț Păle (delegație externă), Ciocan Dan (delegație externă), 
Nicolae Giugea (delegație externă), Florică Ică Calotă (delegație 
externă), Adrian Claudiu Prisnel și Csaba-István Sebestyén au fost 
absenți.  
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17  mai  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
 Au fost prezenţi 17 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,   Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, 
Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, 
Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu (delegație externă), 
Dănuț Păle (delegație externă), Ciocan Dan (delegație externă), 
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Nicolae Giugea (delegație externă), Florică Ică Calotă (delegație 
externă), Loránd-Bálint Magyar, Adrian Claudiu Prisnel și Csaba-
István Sebestyén au fost absenți.     

VICEPREȘEDINTE, 
Ioan  DÎRZU 
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