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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.11.2018
Nr. 4c-5/686 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 13 și 15 noiembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13  și 
15 noiembrie 2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 584/2018). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport: PLx. 539/2018). 

3.Analiza situației Academiei de Științe Agricole și Silvice  
”Gheorghe Ionescu-Sisești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii. 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
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cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

5.Studiu individual asupra Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PLx 221/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 13 noiembrie 2018 au avut 

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

Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 584/2018). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport: PLx. 539/2018). 

3.Analiza situației Academiei de Științe Agricole și Silvice  
”Gheorghe Ionescu-Sisești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii. 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

Au fost prezenţi 22 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,  
Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,  
Ciprian-Constantin Şerban, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
Domnii deputați  Cristian Ghinea, Emanuel Iuliu Havrici ( înlocuit la 
dezbateri de doamna deputat Elvira Șarapatin) și Ion Tăbugan 
(concediu de odihnă) au fost absenți. 
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Au participat ca invitați: 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
-domnul Andrei Răducanu, director, Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 
-doamna Ruxandra Sălcianu, consilier, Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură; 
-domnul Emil Dumitru, președinte, Federația Națională 

Proagro; 
-domnul Mircea Băluță, director executiv, Cooperativa 

Agricolă, Agrisud Argeș; 
-domnul Florentin Bercu, director executiv,  Uniunea Naţională 

de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV),; 
-domnul Adrian Rădulescu, preşedinte Asociaţia Fermierilor; 
-domnul Kelo Milan, președinte, Cooperativa Agricolă 

Fermierul Nădlăcan; 
-domnul Aurel Blaj, președinte, Cooperativa Agricolă Bio 

Carpathia, Brașov; 
-domnul Victor Lăcătuș, președinte onorific, Cooperativa 

Agricolă „Legume de Vidra”. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
Primul punct dezbătut a fost Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx 584/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, în 
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vederea adoptării unor măsuri adecvate, care să asigure flexibilizarea 
mecanismelor de acordare şi recuperare a avansurilor. Aceste măsuri  
facilitează beneficiarilor accesul la finanţarea publică nerambursabilă 
prin realizarea de proiecte în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală. Astfel, se asigură calitatea managementului 
implementării tehnice şi financiare PNDR 2007-2013, precum şi 
implementarea PNDR 2014-2020 având ca impact creşterea gradului 
de absorbţie a fondurilor europene puse la dispoziţia României. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

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 s-a hotărât, cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat 5 voturi împotrivă ), întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare cu  amendamente admise și 1 amendament respins care va 
fi înaintat Comisiei pentru buget. finanțe și bănci.  
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 
(raport: PLx. 539/2018).  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.566/2004, propunându-se, în principal, următoarele: 
stabilirea ca unul dintre membrii consiliului de administraţie să fie 
desemnat de preşedinte, eliminarea interdicţiilor instituite de 
prevederile art.29 alin.(3) şi (4) din lege, stabilirea obligaţiei 
depunerii garanţiei băneşti de către membrii consiliului de 
administraţie, nu de administratori, aşa cum este prevăzut în prezent, 
angajarea directorului executiv al cooperaţiei agricole să se realizeze 
în condiţiile legii, nu prin numire, aşa cum e reglementat în prezent, 
înlocuirea răspunderii administratorilor cu cea a membrilor 
consiliului de administraţie, scutirea de la plata impozitului pe profit 
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pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care produc material genetic 
şi au activitate de reproducţie. 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 Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii Comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise.  
 Analiza situației Academiei de Științe Agricole și Silvice  
”Gheorghe Ionescu-Sisești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii a fost amânată pentru o ședință ulterioară. 
 
 În conformitate cu art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din 
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 a fost 
dezbătut în ședință comună împreună cu  membrii Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din Legea 
nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este 
permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al 
terenului agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului 
terenului pe care se face păşunatul. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectul de lege mai sus 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Sorin Ioan Roman și 
Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 5 voturi împotrivă), 
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întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise 
și un amendament respins. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 noiembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PLx 
221/2017). 

Au fost prezenţi 21 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, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
Domnii deputați Cristian Ghinea, Loránd-Bálint Magyar și Ion 
Tăbugan (concediu de odihnă) au fost absenți. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
 


		2018-11-19T15:11:51+0200
	Gabriela-Amalia Ciurea




