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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.03.2019
Nr. 4c-5/ 84 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 26 și 28 februarie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26 și 
28  februarie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 133/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind  trecerea unor 
drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare 
a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (raport: PLx. 16/2019). 

3.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare ( raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; 
Plx. 20/2019). 
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4.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare ( raport:PLx. 40/2019). 

5.Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind 
înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (raport: Plx. 
17/2019). 

6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 35/2019). 

3.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 26 februarie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea 

Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de 
creștere a bubalinelor (raport comun cu: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci; PLx. 133/2018). 

2.Dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind  trecerea unor 
drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare 
a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora (raport: PLx. 16/2019). 

3.Dezbaterea şi analiza propunerii legislative pentru 
modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei 
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alimentare ( raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; Plx. 
20/2019). 

4.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare ( raport:PLx. 40/2019). 

5.Dezbaterea și analiza propunerii legislative privind 
înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (raport: Plx. 
17/2019). 

6.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic;PLx. 35/2019). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și Ion Tabugan au fost 
absenți. 

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

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-doamna Camelia Mariana Dragomir Bălănică, vicepreședinte, 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;  
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Mihai Neagu, director general adjunct, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Lucian Gabriel Pătrașcu, consilier al ministrului 

mediului. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei.  

La solicitarea domnului președinte ordinea de zi a Comisiei a 
fost suplimentată cu dezbaterea şi analiza propunerii legislative 
pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (retrimis 
din plen pentru raport înlocuitor: Plx 208/2017). 

Domnia sa s-a  adresat Comisiei  Europene pentru un punct de 
vedere cu privire la data de referință  luată în calcul pentru plata 
ajutorului naţional tranzitoriu acordat  sectorului  zootehnic, urmând 
ca apoi,  Comisia pentru agricultură să se pronunțe  asupra propunerii 
legislative mai sus menționate. 

Propunerea de suplimentare a ordinei de zi și implicit de 
amânare a dezbaterilor a fost adoptată de toți membrii Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind 
aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în 
sectorul de creștere a bubalinelor (PLx. 133/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a 
bubalinelor, program multianual de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care 
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin 
investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în 
ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în 
cooperative. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost 
repartizat 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 Ioan Sorin Roman.  
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În urma  dezbaterilor generale,  membrii Comisiei au solicitat 
prezența reprezentanților Academiei  de Științe Agricole și Silvice  
„Gheorghe Ionescu-Sisești“ la lucările ședinței viitoare. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind  trecerea 
unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de 
corectare a torenților din domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 
public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea 
consiliilor locale ale acestora, ( PLx. 16/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea art.2 din Legea nr.192/2010, în sensul că drumurile 
forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, 
terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii cu titlu gratuit, 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ teritoriale şi administrarea consiliilor locale ale 
acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului 
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz. Totodată, se propune aplicarea acestor prevederi 
şi drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi 
terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate 
fondul forestier proprietate publică a statului şi zonelor turistice de 
agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. 

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 Ioan Dîrzu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 2 abțineri) întocmirea unui raport 
de adoptare cu un amendament admis și un amendament respins. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare (Plx. 20/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 
indice 1 din Legea nr.217/2016, în sensul extinderii facilităţilor 
fiscale de care beneficiază operatorii economici care transferă 
alimente prin donare.Senatul a respins inițiativa legislativă care a fost 
repartizată și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Dănuț Păle. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport  preliminar de 
respingere a propunerii legislative mai sus menționate care va fi 
înaintat Comisiei pentru industrii și servicii în vederea întocmirii 
raportului comun. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (PLx. 40/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009, în sensul introducerii 
definiţiei produselor moldoveneşti ca produse obţinute pe teritoriul 
Republicii Moldova din materii prime de bază provenite în proporţie 
de 100% din fermele din Republica Moldova, precum şi a obligaţiei 
comerciantului de a acorda spaţii distincte de expunere şi vânzare şi 
pentru produsele moldoveneşti. 

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. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza propunerii 
legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect 
activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Plx 
17/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea unui 
abator mobil în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, în subordinea 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii. Potrivit iniţiativei 
legislative, sumele necesare pentru înfiinţarea abatoarelor mobile se 
asigură de la bugetul de stat, din fonduri europene sau din fonduri 
legal constituite.Senatul a respins inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat domnul deputat Corneliu Olar. 

Ultimul proiect  dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 
completarea  art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PLx 35/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
completarea cu un nou alineat a art.561 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007, astfel încât modificarea limitelor ariilor 
naturale protejate să fie posibilă, prin scoaterea unor suprafeţe din 
interiorul acestora, dacă titularii deţin licenţe de concesiune pentru 
exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei 
miniere în vigoare. De asemenea, se propune ca noile limite ale ariilor 
naturale protejate să se stabilească prin hotărâre a Guvernului.
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat a fost desemnat domnul deputat Ionuț Simionca. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizare negativă a proiectului de lege mai sus 
menționat. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi înaintat Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic în vederea întocmirii raportului. 
 
        Lucrările au continuat în ziua de 28 februarie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru 
modficarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; PLx 23/2017). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Cristian Ghinea (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu) și Loránd-Bálint Magyar au 
fost absenți.  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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