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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 19.04.2017 
Nr. 4c-4/217 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 aprilie 2017 

 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

11, 12 și 13 aprilie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PLx 455/2016). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină 

și imunități şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului ; PLx 120/2016). 

3. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 11 aprilie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie (raport comun cu: Comisia 

juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; PLx 455/2016). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină 

și imunități şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului ; PLx 120/2016). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic,  
Tinel Gheorghe, Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ 
Păle, Adrian-Claudiu Prisnel, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 

 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Dorin Octavian Corcheş , secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor 
- doamna Elena Filip, consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru 
modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie; PLx 455/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că 
proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma prezentată de 
Guvern şi are ca  obiect de reglementare: abrogarea procedurii de 
expropriere  pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării 
perdelelor forestiere prevăzută de Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de  protecţie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmând ca aceasta să se realizeze potrivit 
prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Toate amendamentele care se regăsesc în raportul preliminar 
adoptat de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  au fost 
analizate şi votate în unanimitate, de membrii comisiei pentru 
agricultură, cu o singură excepţie la articolul 25 alineatul (4) s-a 
înregistrat 1 vot împotrivă şi 4 abţineri. 

Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar cu amendamente 
admise. 
 S-a trecut la dezbaterea şi  analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; PLx 120/2016). 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar a informat 
comisia că proiectul de lege propune: eliminarea obligaţiei de 
recuperare a suprafeţelor din categoria de folosinţă pajişti 
permanente, care vor fi scoase din circuitul agricol doar pentru 
obiectivele de interes public local aprobate prin hotărâre a 
consiliului local . 
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 S-a propus întocmirea unui raport preliminar de adoptare în 
forma prezentată de Senat. Propunerea a fost votatã în unanimitate.  
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 aprilie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

 
 1.Studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind  

comercializarea produselor alimentare . 
Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic,  
Tinel Gheorghe, Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ 
Păle, Adrian-Claudiu Prisnel, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
 A urmat studiu individual asupra propunerilor legislative, 
aflate pe agenda comisiei,  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare. 

 
Lucrările au continuat în ziua de 13 aprilie 2017, având 

următoarea ordine de zi: 
 
1.Studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind  

comercializarea produselor alimentare . 
Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic,  
Tinel Gheorghe, Cristian Ghinea, Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu 
Havrici, Loránd-Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ 
Păle, Adrian-Claudiu Prisnel, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ 
Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. 
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 Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
 A urmat studiu individual asupra propunerilor legislative, 
aflate pe agenda comisiei,  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare. 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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