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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 01.04.2019
Nr. 4c-5/175 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 martie 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 26, 27 
și 28 martie 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Informare cu privire la măsurile ce se impun pentru 
dezvoltarea fermelor de suine Mangalița și Bazna. 

2.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii 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. 
80/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în 
sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci; PLx. 81/2019). 

4.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
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Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (propunere legislativă 
retrimisă din plen pentru raport înlocuitor: Plx. 555/2018). 

5.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; Plx 97/2019). 

6.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“ 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 
172/2018). 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 26 martie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Informare cu privire la măsurile ce se impun pentru 

dezvoltarea fermelor de suine Mangalița și Bazna. 
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2.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii 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. 
80/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în 
sectorul avicol (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci; PLx. 81/2019). 

4.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (propunere legislativă 
retrimisă din plen pentru raport înlocuitor: Plx. 555/2018). 

5.Dezbaterea și avizarea   proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități; Plx 97/2019). 

6.Dezbaterea și analiza   proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 



4 
 

Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“ 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 
172/2018). 

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

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Octavian Ilișoi, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Marius Iulian Grigore, director, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Nicolae Dimulescu, președinte, Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură; 
 -doamna Maria Gheorghiță, director, Agenţia Naţională pentru 
Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu“; 
 -domnul Balla Ioan Levente, vicepreședinte, Asociația 
crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna; 
 -domnul Ion Alin Neamțu, membru consiliul director, 
Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna; 
 -doamna Maria Cristina Dan, secretar general, Asociația 
crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna; 
 -domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost cel referitor la 
măsurile ce se impun pentru dezvoltarea fermelor de suine Mangalița 
și Bazna. 
 Domnul Ion Alin Neamțu, membru al consiliului director, al 
Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna a 
precizat că aceasta a fost constituită în anul 2015 și are un număr de 
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150 de membri. Obiectivul principal al asociației este menținerea și 
conservarea celor două rase pe cale de dispariție Mangalița și Bazna.  
 În Registrul Genealogic sunt în prezent înregistrate un număr 
de 1300 de animale din rasa Mangalița respectiv, 160 de animale din 
rasa Bazna. Prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea 
schemei  de Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de 
susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în 
vederea producerii cărnii de porc sumele acordate pe cap de animal 
sunt în opinia reprezentanților asociației insuficiente. 
 Doamna  Maria Cristina Dan, secretar general, al asociației a 
solicitat sprijinul membrilor Comisiei privind următoarele aspecte: 
 -elaborarea unei legi specifice raselor Mangalița și  Bazna; 
 -acordarea sumei de 50 lei/cap de animal pentru conducerea 
Registrului Genealogic al raselor atât pentru secțiunea principală cât 
și pentru cea secundară; 
 -acordarea de ajutor de minimis pentru fermele/exploatațiile 
nonprofesionale/gosodăriile de reproducție care funcționează sub 
control direct al asociației precum și al Agenției Naționale pentru 
Zootehnie, respectiv Autorității Naționale Sanitatre Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor. Cuantumul sumelor propuse se ridică 
la 250 euro/an/cap de animal pentru scroafe și scrofițe și 350 
euro/an/cap de animal pentru vieri/vieruși. 
 -legalizarea sistemului de creștere liber închis pe terenuri 
neagricole, îngrădite cu gard electric, pe care animalele sunt crescute 
total în libertate având acces la sursă de apă și umbrare; 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu i-a invitat pe 
reprezentanții Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița 
și Bazna să participe la dezbaterile proiectului de Lege privind 
aprobarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducție pentru a face un prim pas în amendarea legislației din 
domeniu pentru rasele mai sus menționate. 
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 S-a trecut la dezbaterea    proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 
(PLx. 80/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.195/2018, în vederea implementării corespunzătoare a 
actelor europene în domeniu şi, respectiv, a prevederilor Deciziei 
Comisiei Europene C(2018)6928 din 25.10.2018. Intervenţiile 
legislative vizează definirea clară a beneficiarilor care trebuie să 
respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi 
mijlocii, potrivit legislaţiei în domeniu, stabilirea ca şi cheltuială 
neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor şi 
reglementarea aplicării schemei de ajutor de stat, în concordanţă cu 
Decizia Comisiei Europene C(2018)6928 din 25.10.2018. Pentru 
realizarea investiţiilor finanţate prin Programul de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate 
acorda un avans, subordonat constituirii unei garanţii, în procent de 
maxim 30% din totalul finanţării eligibile, cu respectarea art.52 
alin.(8) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. De 
asemenea, se prevede că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
realizează, din fonduri suportate de la bugetul de stat şi alocate prin 
bugetul propriu, şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură 
judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, aplicaţia informatică 
integrată al cărei rol este de a asigura activitatea de înregistrare şi 
verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a 
implementării acestora şi conformitate a cheltuielilor cuprinse în 
proiecte. Senatul a adoptat proiectul de lege care 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 Dîrzu. 
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 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea unui raport preliminar cu 
amendamente admise, care va fi transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci în vederea întocmirii raportului comun. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea 
Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație 
și de creștere în sectorul avicol (PLx. 81/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2018, în vederea implementării corespunzătoare a 
actelor europene în domeniu şi, respectiv, a prevederilor Deciziei 
Comisiei Europene C(2018)6719 final din 18 octombrie 2018. Astfel, 
prin proiect se introduc observaţiile transmise de Comisia Europeană, 
în sensul definirii clare a beneficiarilor care trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la punctele 95-97 din Orientările UE, a 
documentelor ce trebuie depuse suplimentar de aceştia, respectiv o 
expertiză contabilă, care să conţină referiri la cel puţin următorii 
indicatori: rata rentabilităţii financiare, rata profitului net, 
productivitatea muncii, rata solvabilităţii generale şi costurile nete 
suplimentare generate de realizarea investiţiei pentru care se solicită 
ajutor, precum şi a tipurilor de investiţii şi costuri eligibile, stabilirii 
ca şi cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată, aferentă 
cheltuielilor şi reglementării aplicării schemei de ajutor de stat 
instituită de prezenta lege în concordanţă cu Decizia Comisiei 
Europene nr.C(2018)6718/18.10.2018. Senatul a adoptat proiectul de 
lege care 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 Sorinel Marian Vrăjitoru. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a propus amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege mai sus menționat, pentru 
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două săptămâni. Propunerea de amânare a fost adoptată în 
unanimitate. 
 S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe (Plx. 555/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 
alin.(5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
eliminării obligativității, pentru personalul care deține funcții publice 
de conducere în cadrul Autorității Naționale  Sanitare  Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor și al unităților subordonate, de a deține 
certificate de securitate, respectiv auutorizație de acces la informații 
clasificate. Senatul a respins inițiativa legislativă. 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare propunerea legislativă a fost retrimisă din plen în vederea 
reexaminării și întocmirii unui raport înlocuitor. 
 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. 
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 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea unui raport înlocuitor cu 
amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea proiectului de 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ (aviz pentru: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; Plx 97/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.82/1993. Prin proiect se urmăreşte instituirea unor 
reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al 
îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
a modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie, 
precum şi a nivelului de trai al locuitorilor din această zonă. Senatul 
a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități  sunt sesizate 
în fond cu acest proiect 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 Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat patru voturi împotrivă și o 
abținere) întocmirea unui aviz favorabil care va fi înaintat Comisiei 
pentru mediu și Comisiei juridice în vederea întocmirii raportului 
comun. 
 Ultimul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“ 
(PLx. 172/2018). 

 În conformitate cu prevederile art. 63  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură și cei ai Comisiei 
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pentru industrii s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea 
proiectului de lege mai sus menționat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Iulian 
Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii.  

Domnia sa a  precizat că proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.526/2003, 
în vederea clarificării procedurii de scoatere definitivă din fondul 
forestier naţional sau din circuitul agricol a terenurilor destinate 
realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în 
România”. 

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. 

În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 abțineri și un vot 
împotrivă) întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 27 martie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat  Cristian Ghinea   a fost absent. 
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 28 martie 2019, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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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