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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 10.04.2017 
Nr. 4c-4/204 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 și 6 aprilie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 

5 și 6 aprilie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice 
folosirea animalelor sălbatice în circuri (raport comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități; Plx  220/2015). 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx 165/2017). 

3. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 
IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
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sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de 
măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială; PLx 151/2017). 

4. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități; PLx 188/2016). 
5. Prezentare Agenţia Domeniilor Statului: 

 inventarul terenurilor proprietate publică şi privată a 
statului; 

 situaţia privind concesionarea, arendarea sau închirierea 
bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului; 

 situaţia privind schimbul şi comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul 
public sau privat al statului. 

6.  Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare.  

Lucrările şedinţei din ziua de 4 aprilie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice 
folosirea animalelor sălbatice în circuri (raport comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități; Plx  220/2015). 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (raport; 
PLx 165/2017). 
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Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian,  
Stănescu Alexandru, Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudoriţa- 
Rodica, Boroianu Aurel-Robert, Calotă Ică Florică, Furic Iarco,  
Gheorghe Tinel, Ghinea Cristian, Gudu Vasile, Havrici Emanuel-
Iuliu , Magyar Lorand Balint, Niţă Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuţ, 
Prisnel Adrian-Claudiu, Sebestyen Csaba-Istvan, Simionca Ionuţ, 
Şerban Ciprian-Constantin,Tabugan Ion, Terea Ioan . 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Laszlo Nagy Csutak , vicepreşedinte al Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Niţă Geo Dumitru , primar al comunei Borca judeţul 

Neamţ; 
- domnul Remus Cernea , iniţiator al propunerii legislative în 

legislatura 2012-2016; 
- domnul Bogdan Stanoevici, director general  al 

Circ&Variete GLOBUS Bucureşti; 
- doamna Sanda Ladoşi Tache , director adjunct artistic 

Circ&Variete GLOBUS Bucureşti; 
-  domnul Magor Csibi - Director de program WWF-România; 
- domnul Claudiu Dumitru  , preşedinte Asociaţia Alianţa 

pentru Combaterea Abuzurilor; 
- domnul Kuki Bărbuceanu, project manager Vier Pfoten. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 2014) în sensul de a 
interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri; Plx  220/2015. 

Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui raport preliminar cu amendamente 
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admise. S-au înregistrat 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 
 S-a trecut la dezbaterea şi  analiza  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură; PLx 165/2017.  
 S-a propus întocmirea unui raport de adoptare cu 
amendamente admise. Propunerea a fost votatã în unanimitate.  
 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 aprilie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, a 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 
IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de 
măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială (raport 

comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială; PLx 151/2017). 

2. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități ; PLx 188/2016). 
3.   Prezentare Agenţia Domeniilor Statului: 

 inventarul terenurilor proprietate publică şi privată a 
statului; 

 situaţia privind concesionarea, arendarea sau închirierea 
bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului; 
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 Situaţia privind schimbul şi comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul 
public sau privat al statului. 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian,  
Stănescu Alexandru, Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudoriţa- 
Rodica, Boroianu Aurel-Robert, Calotă Ică Florică, Furic Iarco,  
Gheorghe Tinel, Ghinea Cristian, Gudu Vasile, Havrici Emanuel-
Iuliu, Niţă Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuţ, Prisnel Adrian-Claudiu, 
Sebestyen Csaba-Istvan, Simionca Ionuţ, Şerban Ciprian-
Constantin,Tabugan Ion, Terea Ioan . 

  Domnul deputat Magyar Lorand Balint a fost absent. 
 

Au participat ca invitați: 
- domnul Alexandru Valentin Ţachianu, preşedinte Agenţia 

Domeniilor Statului. 
- domnul Dănuţ Iacob, director, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor 
beneficii de asistenţă socială; PLx 151/2017. 

Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare. Propunerea a fost votatã în unanimitate. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice; PLx 188/2016. 
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Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
respingere. Propunerea a fost votatã în unanimitate. 

Dezbaterile au continuat cu prezentarea făcută de domnul 
preşedinte Alexandru Valentin Ţachianu cu privire la situaţia 
terenurilor aflate  în administrarea ADS şi anume 115 mii ha din 
totalul de 316 mii ha sunt până în prezent înscrise în Cartea 
Funciară. 

Domnul preşedinte Ioan Munteanu i-a solicitat domnului 
preşedinte Ţachianu ca în termen de 30 de zile să prezinte comisiei 
o situţie cu toate problemele abordate în comisie. 

Lucrările au continuat în ziua de 6 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: Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Oros Nechita-Adrian,  
Stănescu Alexandru, Ciocan Dan, Giugea Nicolae, Boboc Tudoriţa- 
Rodica, Boroianu Aurel-Robert, Calotă Ică Florică, Furic Iarco,  
Gheorghe Tinel, Ghinea Cristian, Gudu Vasile, Havrici Emanuel-
Iuliu, Niţă Nicu, Olar Corneliu, Păle Dănuţ, Prisnel Adrian-Claudiu, 
Sebestyen Csaba-Istvan, Simionca Ionuţ, Şerban Ciprian-
Constantin,Tabugan Ion, Terea Ioan . 

  Domnul deputat Magyar Lorand Balint 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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