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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

 
 

Bucureşti, 28.11.2016 
Nr. 4c-4/650 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 21 și 22 noiembrie 2016 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21 și 22 
noiembrie 2016, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 
alin. (1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 (raport; PLx 371/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală  
(raport; PLx 462/2016). 

Lucrările şedinţei din ziua de 21 noiembrie 2016 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală  
(raport; PLx 462/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 33 de membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
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Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. 
Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost absenți.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
președintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de 
origine animală  (raport; PLx 462/2016). 

Domnul deputat Nini Săpunaru, raportor, a prezentat proiectul de 
lege și modificările pe care le urmărește prezentul act normativ. A precizat 
că suma aferentă activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală 
provenite de la gospodăriile populației realizată în baze contractuale de 
către consiliile județene se asigură din transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele consiliilor județene prin bugetul aprobat MADR pe anul 2016, la 
capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare, Titlul 
51ˮ. 

Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea 
analizei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.    

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 22 noiembrie 2016, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 
alin. (1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 (raport; PLx 371/2016). 

Au fost prezenţi 31 de deputați, din totalul de 33 de membri ai 
Comisiei: Săpunaru Nini, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Stănescu 
Alexandru, Tabugan Ion, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Anton Marin, 
Avram Marian, Bălan Ion, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Calotă Florică Ică, 
Chirteş Ioan-Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Gheorghe Tinel, Gireadă Dumitru-
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Verginel, Gudu Vasile, Harbuz Liviu, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, 
Melinte Ion, Mîrza Gavril, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, Scarlat 
George, Stanciu Zisu, Steriu Andrei-Valeriu, Teodorescu Cătălin Florin. 
Domnii deputați Daniel Constantin și Titi Holban au fost absenți.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Teodor Mihalcea – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cornel Constantin Turcescu – director general adjunct, 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 
- doamna Stela Tănase – director, Direcţia măsuri specifice, Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.8 alin. (1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
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 (PLx 
371/2016). 

Domnul deputat Alexandru Stănescu, raportor, a prezentat proiectul 
de lege și a menționat că, prin modificarea propusă, se urmărește 
clarificarea unor aspecte legate de sintagma „utilizare legalăˮ, introdusă 
dintr-o eroare, la art. 8 alin. (1) lit.n) în Legea nr. 16/2016 de aprobare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015.  

Au urmat dezbateri. S-a propus amânarea analizei. Propunerea de 
amânare a fost aprobată în unanimitate.  

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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