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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 23.09.2019 
Nr. 4c-5/430 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 11 și 12 septembrie 2019 

 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 și 12 
septembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 302/2019). 

2.Dezbaterea şi analiza  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).  
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 3.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliul, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții 
COM(2019) 195 final (proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri 
europene). 
 4.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor COM 
(2019) 149 final (proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene). 

5.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 11 septembrie 2019 au avut următoarea 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 302/2019). 

2.Dezbaterea şi analiza  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).  

3.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliul, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și 
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Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții 
COM(2019) 195 final  Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea 
fără acord a Regatului Unit din Uniune (proiect de opinie pentru Comisia 
pentru afaceri europene). 

4.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor COM 
(2019) 149 final (proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnul deputat  Ciprian-Constantin Şerban a fost absent. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-doamna Camelia Stuparu, director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-doamna Ruxandra Piciorea, șef serviciu, Ministerul Finanțelor 

Publice; 
-doamna Rodica Niculescu, consilier superior, Ministerul Finanțelor 

Publice; 
-domnul Gabriel Pădure, consilier superior, Ministerul Finanțelor 

Publice; 
-doamna Julia Leferman, director general, Asociația Berarii 

României; 
-doamna Alina Crețu, director executiv Asociația producătorilor de 

porumb din România; 
-domnul Ștefan Moraru - Asociația producătorilor de porumb din 

România. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019  privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
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modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice ( PLx 302/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi cel al 
salarizării personalului din fonduri publice. Prin proiect se urmăreşte 
instituirea unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2018, potrivit cărora termenul de plată a sumelor 
stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, 
pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019, prin reglementarea 
unor termene distincte de plată, în funcţie de data comunicării deciziei de 
impunere. De asemenea, se propune anularea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestora, în 
cazul persoanelor fizice care sunt obligate la plata unei contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară pentru care veniturile realizate de aceştia se situează sub acest 
nivel. Totodată, se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru 
livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, 
eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

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 generale, membrii Comisiei au solicitat un punct 
de vedere din partea Ministerului Finanțelor Publice cu privire la 
amendamentele formulate în timpul ședinței. 

S-a trecut la dezbaterea 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 
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destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx 
336/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare româneşti, 
măsurile preconizate vizând, printre altele: stabilirea ordinii de exercitare a 
dreptului de preempţiune astfel: coproprietari şi rude până la gradul I, 
arendaşi, statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, proprietari de 
terenuri agricole vecini, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători 
persoane fizice: să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit 
spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de 
vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători 
persoane juridice: sediul social şi/sau secundar înregistrat pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, 
desfăşurarea activităţii agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul oferit spre vânzare cu minim 5 ani anteriori anului de 
publicare a ofertei de vânzare a terenului, veniturile obţinute din activităţi 
agricole reprezintă minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. 
Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor 
agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare 
directă, fie prin încheierea contractelor de arendare. Senatul a adoptat 
proiectul care a fost repartizat 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 proiectului de lege mai sus menționat a fost desemnat  domnul 
deputat Dănuț Păle. 

Au urmat dezbateri generale. 
Următorul proiect dezbătut a fost COM(2019) 195 final-Comunicare 

a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții privind abordarea 
impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din 
Uniune și abordarea coordonată a Uniunii. 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că în conformitate 
cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia a fost sesizată 
cu examinarea documentului nelegislativ în care sunt prezentate pe scurt 
măsurile întreprinse de Comisia Europeană precum și măsurile celorlalte 
instituții europene competente în scopul atenuării impactului unei retrageri 
fără acord a Regatului Unit din UE. Documentul a fost transmis spre 
examinare și  Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei pentru sănătate și 
familie și Comisiei pentru politică externă care vor întocmi un proiect de 
opinie.  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al COM (2019) 195 final mai sus menționat a fost desemnat  
domnul deputat Ioan Dârzu. 

Membrii Comisiei, în conformitate cu art. 173 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților republicat, cu modificările și 
completările ulterioare au hotărât, în unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil. 

Ultimul proiect dezbătut a fost COM (2019) 149 final- Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – evaluarea din 2019 a punerii în 
aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și 
sporește calitatea vieții acestora. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că în conformitate 
cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia a fost sesizată 
cu examinarea documentului nelegislativ  prin care mai multe state membre, 
inclusiv România, trebuie să aplice mai bine principiile economiei circulare 
în domeniul prevenirii generării deșeurilor, al reciclării materialelor, să 
promoveze reutilizarea, repararea sau să îmbunătățească performanța în 
domeniul ecoinovării, să crească gradul de conștientizare, să sporească 
măsurile de reciclare și măsurile circulare în sectorul IMM-urilor și/sau să 
faciliteze investițiile ecologice și accesul la finanțare. Documentul a fost 
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transmis spre examinare și  Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic care vor întocmi un proiect de opinie. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al COM (2019) 149 final mai sus menționat a fost desemnat  
domnul deputat Ioan Terea. 

Membrii Comisiei au amânat dezbaterile pentru o săptămână. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 septembrie  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 22 deputați, din totalul de 23 membri ai Comisiei. 
Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar  a fost absent. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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