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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice 
 

Bucureşti, 18.12.2019 

Nr. 4c-5/626 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 11 

și 12 decembrie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului 

de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 

474/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 

459/2019). 

3.Dezbaterea reexaminării Legii pentru modificarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun de reexaminare cu: 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 157/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  pentru asigurarea 

condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul 

transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (raport:  

PLx. 637/2019). 

5.Dezbaterea și analiza    Proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul 
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silvic(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 377/2019). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic; PLx. 446/2019). 

7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind regimul 

juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea 

acestora (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă; PLx. 486/2019). 

8.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea 

unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (aviz pentru: 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 527/2019). 

9.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață (aviz pentru: 

Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 553/2019). 

10.Dezbaterea și analiza Proiectului de lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități; PLx. 336/2018). 
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 11.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 

(raport: PLx. 459/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 10 decembrie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului 

de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 

(raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 

474/2019). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 

459/2019). 

3.Dezbaterea reexaminării Legii pentru modificarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun de reexaminare cu: 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 157/2019). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege  pentru asigurarea 

condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul 

transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (raport:  

PLx. 637/2019). 

5.Dezbaterea și analiza    Proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul 

silvic(raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 377/2019). 

6.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic; PLx. 446/2019). 

7.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind regimul 

juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea 

acestora (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică și 
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amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă; PLx. 486/2019). 

8.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea 

unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (aviz pentru: 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 527/2019). 

9.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 

completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață (aviz pentru: 

Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 553/2019). 

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

Comisiei. Domnii deputați  Nicolae Giugea  (înlocuit la dezbateri de 

domnul deputat Dănuț Bica), Vasile Gudu (înlocuit la dezbateri de 

domnul deputat George Șișcu), Corneliu Olar (concediu medical, 

înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și Nechita 

Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de doamna deputat Tudorița 

Lungu) au fost absenți. 

 Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-domnul Mihai Neagu director general adjunct al Direcţiei 

Generale Politici Agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale ; 

-domnul Gheorghe Marinescu, șef serviciu, Ministerul 

Finanțelor Publice; 

-domnul Adrian  Bordeanu, Ministerul Culturii; 

-domnul Gheorghe Herișan, șef serviciu, Agenția Națională 

pentru Arii Naturale Protejate; 

-domnul Mircea Băluță, președinte, Uniunea de Ramură 

Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V.; 
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-domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea de 

Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – 

U.N.C.S.V.; 

-domnul Adrian Rădulescu, președinte, Asociaţia Fermierilor 

din România; 

-doamna Mary Pană, președintele Asociației Crescătorilor și 

Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP); 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

Domnul președinte a propus modificarea ordinei de zi și 

dezbaterea pe primul punct al ordinei de zi a  proiectului de Lege  

pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii 

în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar  ( 

PLx. 637/2019). Propunerea domnului președinte a fost votată în 

unanimitate. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect reglementarea condiţiilor asigurării asistenţei 

sanitar-veterinare la efectuarea transportului de animale vii către ţări 

terţe Uniunii Europene, preconizându-se, totodată, modificarea art.16 

alin.(2) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor. Senatul 

a adoptat tacit, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din 

Constituția României, republicată, inițiativa legislativă. 

 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 generale membrii Comisiei au hotărât în 

conformitate cu prevederile art. 47 litera e)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, constituirea unei subcomisii care va analiza inițiativa 

legislativă supusă dezbaterii. Prima ședință a subcomisiei va avea loc 

marți 17 decembrie 2019 ora 13.30. 

 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 

modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea 
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Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 

reproducție (PLx. 474/2019). 

 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect modificarea anexelor 

nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, cu 

modificările și completările ulterioare, urmărindu-se înlăturarea unor 

antinomii ce împiedică aplicarea legii. Proiectul 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 Csaba-István Sebestyén. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

cu amendamente care va fi transmis Comisiei pentru buget în vederea 

întocmirii raportului comun. 

 Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 ( 

PLx. 459/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege a fost adoptat de senat și are ca obiect modificarea şi 

completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, astfel încât 

grupurile/organizaţiile de producători să poată beneficia de 

facilităţile fiscale prevăzute 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 Alexandru Stănescu. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 

două săptămâni. 

S-a trecut la reexaminarea Legii pentru modificarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 (PLx. 157/2019). 
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Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare rezolvarea situaţiei juridice a 

unor terenuri pe care sunt amplasate construcţii edificate de către 

fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum. Astfel, se 

urmăreşte modificarea art.24 alin.(3) din Legea nr.18/1991, în sensul 

extinderii categoriilor de beneficiari, foste cooperative de producţie, 

foste asociaţii economice intercooperatiste şi foste cooperative de 

consum, indiferent de denumirea acestora, care îndeplinesc 

cumulativ condiţiile enumerate la art. 24 alin.(3) lit.a), b) şi c), în ceea 

ce priveşte solicitarea înscrierii, în proprietatea acestora, a terenurilor 

situate în intravilanul localităţilor aferente construcţiilor edificate, ai 

căror deţinători actuali sunt. Legea a fost repartizată și Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități. Senatul a adoptat cu amendamente 

legea supusă reexaminării. 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare legea se află în procedură de reexaminare, ca urmare a 

cererii Președintelui României, potrivit art. 77 alin.(2) din Constituția 

României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, raportor al legii supuse reexaminării mai sus 

menționate a fost desemnat domnul deputat Ioan Roman.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (s-a 

înregistrat 1 abținere), întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

a legii modificate și completate în întregime, în sensul cerut de 

Președinte în cererea de reexaminare  care va fi transmis Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități în vederea întocmirii raportului 

comun. 

 Ședința a continuat cu analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic 

(PLx. 377/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea părţii introductive 
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a alin.(1) al art.107 din Legea nr.46/2008, în sensul ca tăierea, 

ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, 

de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din 

vegetaţia forestieră din afara acestuia, să nu constituie infracţiune 

silvică în cazul arborilor, puieţilor sau lăstarilor din plantaţiile silvo-

pomicole din exploataţiile agricole. Proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată și a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități care 

l-au dezbătut în ședințe separate și au hotărât respingerea acestuia. 

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 Nicu Niță. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 

săptămână. 

Ședința a continuat cu avizarea   Proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice (PLx. 446/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea art.30 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, în sensul asigurării 

unei juste repartiţii a drepturilor şi obligaţiilor persoanelor juridice 

care au calitatea de proprietar, respectiv, de administrator al ariilor 

naturale protejate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în 

condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată.  

 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 Vasile Gudu. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ care va fi transmis Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic sesizată în fond cu acest proiect de lege. 

S-a trecut la avizarea Proiectului de Lege privind regimul 

juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista 
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patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea 

acestora (PLx. 486/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect reglementarea 

regimului juridic al cetăţilor dacice din Munţii Orăştie, vizând 

stabilirea unor măsuri necesare protejării patrimoniului cultural 

naţional. 

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 Ionuț Simionca. 

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis,  care va fi 

transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă. 

Ședința a continuat cu avizarea Proiectului de Lege privind 

trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (aviz pentru: 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisia juridică, de disciăplină și imunități; PLx. 527/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare  trecerea unor bunuri imobile 

din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi 

Crişan, judeţul Tulcea, bunurile imobile reprezentând alimentarea cu 

apă din localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi Caraorman. Proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată.  

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 Emanuel-Iuliu Havrici. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege mai sus menționat pentru o ședință viitoare la care 
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să participe și domnul deputat Lucian-Eduard Simion, inițiator al 

acestui proiect. 

Ultimul punct dezbătut a fost avizarea  Proiectului de Lege 

pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 

privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (aviz pentru: 

Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 553/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Ordonanţa 

Guvernului nr.99/2000, în sensul creării cadrului legal pentru 

existenţa, în incinta supermagazinelor/hipermagazinelor, a caselor de 

marcat prioritare pentru familii însoţite de copii minori, care să fie 

utilizate doar de către acestea şi la care este interzisă comercializarea 

alimentelor care nu corespund alimentaţiei sănătoase şi care nu sunt 

recomandate preşcolarilor, şcolarilor, copiilor şi adolescenţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată.  

 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 Vasile Gudu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 

unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz negativ care va fi înaintat 

Comisiei pentru industrii și servicii sesizată în fond cu acest proiect 

de lege. 

 Lucrările au continuat în ziua de 11 decembrie 2019, având 

următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de lege  pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare 

a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină 

și imunități; PLx. 336/2018). 

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

Comisiei. Domnii deputați  Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit 

la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și Nechita Adrian 
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Oros (înlocuit la dezbateri de doamna deputat Tudorița Lungu) au 

fost absenți. 

Au participat ca invitați: 

- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

-doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniilor Statului (PLx. 336/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare  modificarea și completarea 

Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare 

a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce 

dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului 

cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu 

modificările și completările ulterioare. Proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități. 

Au urmat dezbateri generale asupra amendamentelor depuse la 

acest proiect de lege. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 decembrie 

2019, având următoarea ordine de zi: 

 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 

(raport: PLx. 459/2019). 
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 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 

Comisiei. Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar 

(aflat în concediu medical a fost înlocuit la dezbateri de domnul 

deputat Cristian Buican), Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri 

de domnul deputat Sorin Moldovan) și Ioan Sorin Roman au fost 

absenți. 

 

      VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 

                Dănuț Păle            Dan Ciocan 


