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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 
 

Bucureşti, 21.11.2016 
Nr. 4c-4/645 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 14 și 15 noiembrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 14 și 15 
noiembrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri (aviz; PLx 518/2016). 

2. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora (aviz; PLx 504/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 14 noiembrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri (aviz; PLx 518/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost 
absenți.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, președintele Comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 518/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a precizat că Proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se 
află în dezbaterea comisiei pentru aviz și are ca obiect modificarea și 
completarea Legii nr. 51/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, în vederea unei 
aplicări corecte și eficiente a acesteia pentru zilierii care prestează 
activități în domeniul creșterii animalelor.  

Domnul deputat Nini Săpunaru a precizat că avizul comisiei va fi 
înaintat Comisiei pentru muncă și protecție socială și a menționat că 
proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ și de 
Consiliul Economic și Social.  

A propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 15 noiembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora (aviz; PLx 504/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 33 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost 
absenți.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
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apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora (PLx 504/2016). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat proiectul de 
lege și a menționat că, din analiza proiectului rezultă că acesta creează 
cadrul legal prin care să se implementeze prevederile Deciziei Comisiei - 
C(2015) 2771/30.4.2015 de  modificare a Deciziei Comisiei - C(2013) 
1573/20.3.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea 
programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din 
partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social 
european și a Fondului de coeziune (2007-2013). 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate.   

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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