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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.04.2017 
Nr. 4c-4/189 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29 și 30 martie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
28, 29 și 30 martie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 162/2014). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (raport; 
PLx 48/2017). 

Lucrările şedinţei din ziua de 28 martie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Ioan Dîrzu a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Istrate Stețco, secretar de stat, Ministerul Apelor și 

Pădurilor; 
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- domnul Codruț Bâlea – director, Regia Națională a Pădurilor 
- ROMSILVA. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 162/2014). 

Domnul deputat Ioan Terea a precizat că proiectul de 
preraport pe care se lucrează a fost elaborat în subcomisia formată 
din membri ai Comisiei care se ocupă de silvicultură. A afirmat că a 
rezultat un text mai mult tehnic, poate prea tehnic.  

Au urmat dezbateri pe articole. La articolul 1 alin. (2), litera 
b) s-au înregistrat 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă. La articolul 
2, litera c) s-au înregistrat 11 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. 

La articolul 2, literele e) și f), s-au înregistrat 14 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere. La articolul 3, alineatul (1) 
s-au înregistrat 14 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. La articolul 3, 
alineatul (3) s-au înregistrat 16 voturi pentru și 1 vot împotrivă. La 
articolul 5, alineatele (4) și (5) s-au înregistrat 16 voturi pentru și 1 
vot împotrivă. La articolul 5, alineatul (9) s-au înregistrat 14 voturi 
pentru și 2 abțineri. La articolul 51 s-au înregistrat 15 voturi pentru 
și 2 voturi împotrivă. La articolul 51, litera a) s-au înregistrat 15 
voturi pentru și 2 abțineri. La articolul 6, litera f) s-au înregistrat 14 
voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri. La articolul 7, alineatul 
(4) s-au înregistrat 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri. La 
articolul 19, alineatul (4) s-au înregistrat 12 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă și 1 abținere. La articolul 39, alineatul (1) s-au înregistrat 
14 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Toate celelalte articole, 
precum și anexele au fost votate în unanimitate.  

În ansamblu, proiectul de preraport pentru Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice a fost votat cu 
majoritate. S-au înregistrat 20 voturi pentru și 3 voturi împotrivă.  
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Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de 29 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (raport; 
PLx 48/2017). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 
-  domnul Dorin Octavian Corcheș -  secretar de stat în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Daniel Matievschi - consilier superior, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (PLx 
48/2017). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că a fost adoptat de Senat în condiţiile 
articolului 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţie (tacit). 

Are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în 
agricultură, pe baza bonurilor valorice, pentru simplificarea 
procedurilor de decontare a accizei pentru fermieri 

Domnul  Dorin Octavian Corcheș, secretar de stat în cadrul 
MADR a precizat că MADR nu susține propunerea legislativă și a 
afirmat că actuala schemă de plăți va fi, probabil, păstrată până în 
anul 2020. Sunt 14.000 de beneficiari ai acestei scheme de sprijin.  

Domnul deputat Ioan Munteanu a susținut că în acest moment 
decontarea se face trimestrial, lucrurile merg bine și a propus ca 
Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza 
bonurilor valorice să primească un vot de respingere.  
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S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea 
a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în ședință au continuat în ziua de 30 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind  
comercializarea produselor alimentare (raport; Plx 411/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Magyar Lorand-Balint a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 
președintele comisiei.  
 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind  
comercializarea produselor alimentare. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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