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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din ziua de 22 decembrie 2015 
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 
22 decembrie 2015, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (aviz; Plx 868/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
diminuarea risipei alimentare (aviz; Plx 851/2015). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
combaterea risipei alimentare (aviz; PLx 842/2015). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 
PLx 177/2009). 

Au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 35 de membri 
ai comisiei. Au absentat domnii deputaţi Daniel Constantin şi 
Cătălin Florin Teodorescu. 

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

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 
privind combaterea risipei alimentare (PLx 842/2015). 

Domnul deputat Liviu Harbuz, raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a propus acordarea unui aviz negativ. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  
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S-a propus ca pentru Propunerea legislativă privind 
diminuarea risipei alimentare (Plx 851/2015) să se acorde aviz 
favorabil. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Plx 868/2015). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, raportor, a prezentat 
propunerea legislativă şi a propus acordarea unui aviz favorabil. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 (PLx 177/2009). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri. S-a propus întocmirea unui raport 
comun de respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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