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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice 
 

Bucureşti, 20.12.2019 

Nr. 4c-5/632 

 

SINTEZA 

lucrărilor 

Comisiei din zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18 

și 19 decembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 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 (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și 

imunități; PLx. 598/2019). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 

programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat (aviz pentru: Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 596/2019).  

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 ( 

aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 

636/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

gabriela.ciurea
Comisii
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imobiliare nr.7/1996 (aviz pentru: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și 

imunități; PLx. 630/2019). 

5.Dezbaterea cererii de reexaminare a Legii pentru 

modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun de 

reexaminare cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 

157/2019). 

 6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 

(raport: PLx. 459/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 17 decembrie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 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 (aviz pentru: Comisia juridică, de disciplină și 

imunități; PLx. 598/2019). 

2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 

programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat (aviz pentru: Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 

pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 596/2019).  

3.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 ( 

aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 

636/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 

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. 630/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
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Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 

Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-

Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel 

Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 

Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-

Marian Vrăjitoru. 

 Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la 

dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și Nechita Adrian Oros 

au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Adrian - Ionuț Chesnoiu director general Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

-domnul Gheorghe Marinescu șef serviciu, Ministerul 

Finanțelor Publice; 

-domnul Mircea Popa director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

-doamna Lucia Smarandache, consilier Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

-domnul cercetător Costel Vânătoru  Bănca de Resurse 

Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 

Aromatice şi Medicinale Buzău; 

-domnul Florin Ciobanu, președinte Asociația Tinerilor 

Fermieri din județul Olt, vicepreședinte Agrostar Olt. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț 

Păle, vicepreședintele Comisiei.  

În deschiderea ședinței domnul vicepreședinte Păle  a propus 

suplimentarea ordinei de zi cu punctul diverse pentru a clarifica 

situația apărută ca urmare a delegării domnului  Adrian - Ionuț 

Chesnoiu în funcția de director al Băncii de Resurse Genetice 

Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi 

Medicinale Buzău, în locul domnului cercetător Costel Vânătoru. 

Propunerea domnului vicepreședinte a fost votată în unanimitate. 
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Domnul vicepreședinte i - a dat cuvântul domnului Adrian - 

Ionuț Chesnoiu care a precizat că mandatul domniei sale este în 

conformitate cu ordinul emis de domnul ministru Adrian Oros, care 

i-a delegat sarcina de coordonare a Băncii de Gene de la Buzău până 

la data de 31 decembrie 2019. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 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. 598/2019). 

Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.165/2013, în 

sensul că, toate deciziile de compensare a imobilelor se emit ţinând 

cont de grilele notariale din anul 2013, cei îndreptăţiţi fiind 

prejudiciaţi raportat la faptul că grila notarială este actualizată anual. 

Totodată, se are în vedere înlocuirea trimiterii la Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal cu trimiterea la legea în vigoare, şi anume la 

Legea nr.227/2015. Senatul a adoptat tacit, în condițiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III a din Constituția României, republicată, 

inițiativa legislativă. Avizul Comisiei va fi înaintat Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, 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 proiectului de lege mai sus 

menționat a fost desemnat domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Au urmat dezbateri generale. 

 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 

programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat (PLx. 596/2019).

 Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare  abrogarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.96/2002, precum şi acordarea gratuită preşcolarilor 

şi elevilor din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat 

sau privat, a unui pachet alimentar diversificat sau a unei mese calde, 
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în limita unei valori zilnice de 10 lei/preşcolar sau elev. Senatul a 

adoptat tacit, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din 

Constituția României, republicată, inițiativa legislativă. Avizul 

Comisiei va fi înaintat Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret 

și sport, sesizate 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 proiectului de lege mai sus 

menționat a fost desemnat domnul deputat Nicolae Giugea. 

 Au urmat dezbateri generale. 

Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de  Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 ( 

PLx. 636/2019). 

Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea cu trei noi puncte a 

Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor 

nr.107/1996, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de 

motive, asigurarea condiţiilor de sănătate şi a mediului sănătos, în 

deplin acord cu noutăţile din cercetarea ştiinţifică. Senatul a adoptat 

tacit, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din 

Constituția României, republicată, inițiativa legislativă. Avizul 

Comisiei va fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, 

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 proiectului de lege mai sus 

menționat a fost desemnat domnul deputat Ioan Terea. 

Au urmat dezbateri generale. 

Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind 

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. 630/2019). 
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Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), (30) şi (32) 

ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să 

beneficieze de cofinanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Senatul a adoptat tacit, în 

condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din Constituția 

României, republicată, inițiativa legislativă. Avizul Comisiei va fi 

înaintat Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizate 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 proiectului de lege mai sus 

menționat a fost desemnat domnul deputat Ionuț Simionca. 

Lucrările au continuat în ziua de 18 decembrie 2019, având 

următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea cererii de  reexaminare a Legii pentru modificarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun de reexaminare cu: 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 157/2019). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea, Dănuţ Păle, Dan Ciocan, 

Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 

Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, 

Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Ioan 

Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-

Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați  Alexandru Stănescu (concediu de odihnă), 

Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul 

deputat Cristian Buican) și Nechita Adrian Oros (înlocuit la dezbateri 

de domnul deputat George Șișcu) au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dănuț 

Păle, vicepreședintele Comisiei. 

S-a trecut la reexaminarea Legii pentru modificarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 157/2019). 

Domnul vicepreședinte Dănuț Păle a precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare rezolvarea situaţiei juridice a unor 

terenuri pe care sunt amplasate construcţii edificate de către fostele 

organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum. Astfel, se urmăreşte 

modificarea art.24 alin.(3) din Legea nr.18/1991, în sensul extinderii 

categoriilor de beneficiari, foste cooperative de producţie, foste 

asociaţii economice intercooperatiste şi foste cooperative de consum, 

indiferent de denumirea acestora, care îndeplinesc cumulativ 

condiţiile enumerate la art. 24 alin.(3) lit.a), b) şi c), în ceea ce 

priveşte solicitarea înscrierii, în proprietatea acestora, a terenurilor 

situate în intravilanul localităţilor aferente construcţiilor edificate, ai 

căror deţinători actuali sunt. Legea a fost repartizată și Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități. Senatul a respins cererea de  

reexaminare. 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare legea se află în procedură de reexaminare, ca urmare a 

cererii Președintelui României, potrivit art. 77 alin.(2) din Constituția 

României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, raportor al legii supuse reexaminării mai sus 

menționate a fost desemnat domnul deputat Ioan Roman.  

Au urmat dezbateri generale asupra raportului preliminar 

întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități, urmând ca 

votul final să fie exprimat în ședință comună. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 decembrie 

2019, având următoarea ordine de zi: 

 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 

(raport: PLx. 459/2019). 

 Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ Păle, Dan Ciocan, 

Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Daniel 

Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici,   

Nicu Niţă, Nicolae Daniel Popescu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 

Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-

Marian Vrăjitoru.  

 Domnii deputați Alexandru Stănescu (concediu de odihnă), 

Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar (aflat în concediu medical a 

fost înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican), 

Nechita-Adrian Oros și Ioan Sorin Roman au fost absenți. 

 

Pentru Președinte, 

Șef serviciu Anton PĂȘTINARU 


