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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 26.06.2019
Nr. 4c-5/334 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 19 și 20 iunie 2019 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 19 și 
20 iunie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind întreținerea 
animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune 
sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din 
România (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; PLx. 495/2018, retrimis din plen). 

2.Dezbaterea și analiza   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). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (aviz 
pentru: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx 252/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (aviz 
pentru: Comisia pentru sănătate și familie; PLx 267/2019). 
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5.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport:  PLx 546/2018). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 19 iunie 2019 au avut 

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

animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune 
sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din 
România (raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; PLx. 495/2018, retrimis din plen). 

2.Dezbaterea și analiza   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). 

3.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (aviz 
pentru: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx 252/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (aviz 
pentru: Comisia pentru sănătate și familie; PLx 267/2019). 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Cristian Ghinea  a fost absent. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Mihai-Valentin Bobescu, subsecretar de stat, 

Ministerul Afacerilor Interne; 
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-domnul Dan Michi, director economic, Ministerul Apărării 
Naționale; 

-domnul Cornel Burlacu, șef serviciu, Regia Națională a 
Pădurilor  ROMSILVA. 

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

Primul proiect dezbătut a fost  proiectul de Lege privind 
întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din 
funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice 
din România (PLx.  495/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care 
animalele de serviciu care au aparţinut instituţiilor şi structurilor 
publice din România, cum ar fi animalele care au servit în teatrele de 
operaţii, în misiuni ale Armatei, Poliţiei şi ale altor structuri ale 
Statului român, vor avea dreptul la hrană şi îngrijire şi după scoaterea 
din funcţiune, din momentul retragerii din activitate pe caz de boală. 
De asemenea, se propune ca din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, să fie alocate sume 
instituţiilor şi structurilor publice prevăzute la art.2 alin.(1) din 
proiectul de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
repartizat și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. Proiectul a fost retrimis din plenul Camerei Deputaților  în 
vederea îndentificării sursei de finanțare necesare pentru bugetarea 
acestui proiect. 

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. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
următoare ședință. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx. 23/2017). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010, în sensul consolidării cadrului legal, precum şi al 
întăririi capacităţii de control privind integritatea fondului forestier 
naţional, trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva 
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier naţional şi 
din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia. Senatul a 
adoptat proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

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 Terea. 
 Întrucât proiectul de lege a fost dezbătut pe articole în mai 
multe ședințe,  domnul președinte Alexandru Stănescu a supus 
examinării  membrilor Comisiei doar  articolul nr. 191, nou introdus. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente care 
va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea 
întocmirii raportului comun. 
 S-a trecut la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative (PLx. 252/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, a Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. Modificările vizează, 
între altele, înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, 
la data de 20 decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a 
datelor privind evidenţa zilierilor, precum şi includerea unor noi 
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activităţi/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de activităţi 
în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se 
propune eliminarea remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor 
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale. De asemenea, 
sunt vizate modificări cu privire la perioada în care zilierii 
beneficiază de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, 
plătit, de trei zile pentru salariatele care urmează o procedură de 
fertilizare „in vitro”. Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 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, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menționat care va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție 
socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii 
raportului comun. 
 Ultimul punct dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx. 
267/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege  are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.458/2002, 
în vederea instituirii în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice 
centrale şi locale, a operatorilor economici care oferă servicii de 
alimentaţie publică, precum şi a angajatorilor a obligaţiei de a furniza, 
la cerere şi în mod gratuit, apă potabilă de la robinet. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 
 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. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
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sus menționat care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și familie 
în vederea întocmirii raportului. 
 
 Lucrările au continuat în ziua de 20 iunie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman (raport:  PLx. 546/2018). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Cristian Ghinea și Loránd-Bálint Magyar  
au fost absenți. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR          

Alexandru STĂNESCU                Dan Ciocan 
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