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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 18.12.2018
Nr. 4c-5/776 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 18 și 19 decembrie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 18 și 
19 decembrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  (raport 
comun cu: Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 243/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a  Proiectului 
de Lege  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 
13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
școli al Uniunii Europene (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 735/2018). 

3.Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și 
a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (aviz 
pentru: Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 728/2018). 
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4.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 18 decembrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  (raport 
comun cu: Comisia pentru muncă și protecție socială; PLx 243/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza în procedură de urgență a  Proiectului 
de Lege  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 
13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
școli al Uniunii Europene (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 735/2018). 

3.Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și 
a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (aviz 
pentru: Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx 728/2018). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) a fost absent. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Vasile Dreve, consilier afaceri europene, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
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 S-a trecut  la dezbaterea  proiectului de lege pentru modificarea 
art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități 
cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PLx 243/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011, în sensul includerii şi a 
silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în cadrul cărora se 
poate presta munca necalificată având caracter ocazional mai mult de 
90 de zile pe an pentru acelaşi beneficiar. Senatul a adoptat proiectul 
de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru muncă și protecție 
socială.  
 În conformitate cu art. 64 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților , republicat, cu modificările și completările ulterioare 
proiectul de lege a fost solicitat pentru dezbatere în fond de Comisia 
pentru agricultură. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  fost desemnat domnul deputat Ioan Dîrzu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport cu amendamente 
admise. 
 S-a trecut la dezbaterea a  Proiectului de Lege  privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2018 pentru 
completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 
Europene ( PLx. 735/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca  obiect de reglementare completarea art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.13/2017, în sensul asigurării, prin 
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv prin Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, a asistenţei tehnice de specialitate în 
procesul de repartizare a sumelor alocate în cadrul Programului 
pentru şcoli al Uniunii Europene. Senatul a adoptat proiectul de lege 
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care a fost repartizat și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în forma 
prezentată de Senat. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea Proiectului de 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal și a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății (PLx 728/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca  obiect de  reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 şi a Legii nr.95/2006. Soluţiile legislative 
preconizate au în vedere raţiuni de ordin medical/nutriţional, vizând 
introducerea unui model de accizare a băuturilor răcoritoare cu un 
conţinut ridicat de zaharuri libere, precum şi a unor contribuţii 
destinate combaterii consumului excesiv de asemenea băuturi 
răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere, contribuţii ce 
urmează a fi constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii. 
Senatul a adoptat proeictul de lege care a fost repartizat pentru 
dezbatere în fond Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al proiectului de lege  mai sus 
menționat a fost desemnat domnul deputat Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 Membrii Comisiei au hotărât, la propunerea domnului 
președinte Alexandru Stănescu, reluarea dezbaterilor în cadrul unui 
subgrup de lucru constituit din membrii Comisiei pentru agricultură, 
membrii Comisiei pentru sănătate și membrii Comisiei pentru buget. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19  decembrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei.  
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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