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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 03.05.2017 
Nr. 4c-4/246 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 și 27 aprilie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

25, 26 și 27 aprilie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx  
172/2017). 

2. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx 581/2014). 

3. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport comun 
cu:  Comisia pentru industrii şi servicii; PLx 356/2016). 

4. Studiu individual Legea nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 25 aprilie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PLx  
172/2017). 

2. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx 581/2014). 

Domnul deputat Ion Tabugan a solicitat   introducerea  pe 
ordinea de zi a punctului diverse. Domnul preşedinte Ioan 
Munteanu a supus la vot propunerea de completare a  ordinii de zi 
care  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Aurel-Robert Boroianu a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Traian Petcu, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- doamna  Carmen Vicoleanu , şef serviciu, Inspectoratul 

General al Poliţiei de Frontieră; 
- domnul Lelior Iacob , director general, Agenţia Naţională 

pentru Zootehnie; 
          - domnul Ion Roşu, director, Agenţia Naţională pentru 
Zootehnie; 
 - doamna Maria Gheorghiţă, şef serviciu, Agenţia Naţională 
pentru Zootehnie; 

- domnul Nini Săpunaru, preşedinte Senat, Asociaţia 
Agrointeligenţa; 
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-  domnul Nicolae Cioranu, preşedinte, Federaţia Naţională 
ROMOVIS; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru 
completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006; PLx  172/2017. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege a fost repartizat şi Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic, pentru dezbatere şi întocmirea unui 
raport comun  şi că a fost adoptat de Senat cu o modificare. 

Domnul secretar de stat Istrate Şteţco a precizat că 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor trebuie să stabilească cotele de recoltă în vederea 
diminuării răspândirii virusului pestei porcine africane. 

Domnul deputat Ioan Dârzu a susţinut propunerea domnului 
Istrate Şteţco, însa cotele de recoltă să se aprobe în fiecare sezon . 

Domnul deputat Dănuţ Păle a semnalat faptul că apariţia 
pestei porcine africane pe teritoriul României ar avea efecte deosebit 
de grave asupra economiei naţionale, alimentaţiei populaţiei, 
sectorului de creştere a suinelor şi a comerţul cu produse din carne 
de porc. 

Au urmat dezbateri pe articole. La articolul II alineatul (2), 
domnul deputat Cristian Ghinea a depus un amendament, care a fost 
respins (s-au înregistrat 19 voturi pentru respingere şi 4 voturi 
pentru adoptare) şi se regăseşte în anexa 2 la raportul preliminar. 

Membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare. 
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 S-a trecut la dezbaterea şi  analiza  Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat că 
propunerea legislativă din 2014 a fost îmbunătăţită cu amendamente 
propuse de Ministerul Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale. 
 Domnul deputat Csaba-István Sebestyén a propus ca 
iniţiativa să fie armonizată cu  Regulamentul (UE) 2016/1012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016  privind 

condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării 

animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție 

hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, 

comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune  care va avea 
aplicabilitate de la data de 1 noiembrie 2018. 
 Domnul deputat Nicolae Giugea a solicitat ca textul să fie 
adaptat cerinţelor anului 2017.  
 Domnul deputat Dan Ciocan a propus ca ANSVSA-MADR-
ANZ să elaboreze un punct de vedere comun. 
 Domnul director general Lelior Iacob  a solicitat un punct de 
vedere al facultăţilor de zootehnie din ţară şi  al Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală, 
referitor la iniţiativa aflată în dezbatere.  
 Domnul preşedinte  Ioan Munteanu le-a recomandat domnilor 
deputaţi, cât şi  invitaţilor să propună amendamente scrise la textul 
iniţial care vor fi dezbătute în următoarea şedinţă. De asemenea 
pentru  eficientizarea lucrărilor a propus ca următoarea dezbatere să 
se desfăşoare în cadrul unei subcomisii din care să facă parte 
următorii deputaţi: domnul Ioan Dârzu, domnul Dănuţ Păle, domnul 
Nechita-Adrian Oros, domnul Ionuţ Simionca, domnul Adrian-
Claudiu Prisnel şi domnul Csaba-István Sebestyén, cât şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor şi federaţiilor din domeniul zootehnic.  
 Componenţa subcomisiei a fost votatã în unanimitate, 
urmând ca aceasta să se întrunească  în şedinţă la data de 2 mai 
2017. 
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 La punctul diverse domnul deputat Ioan Tabugan a solicitat 
ca la  data de 16 mai 2017 să fie invitate la Comisie : Regia 
Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Ministerul Apelor şi 
Pădurilor. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 26 aprilie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi analiza, Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (raport comun 
cu:  Comisia pentru industrii şi servicii; PLx 356/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Aurel-Robert Boroianu a fost absent.. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PLx 356/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege adoptat de Senat  care are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, în 
vederea simplificării procedurii de emitere a atestatelor de 
producător, precum şi a carnetelor de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. Proiectul a fost retrimis din plen Comisiei 
pentru agricultură şi Comisiei pentru industrii şi servicii în vederea 
întocmirii unui nou raport. Au urmat dezbateri generale. 

 Domnul deputat Csaba-István Sebestyén a solicitat amânarea 
cu două săptămâni a dezbaterilor. Propunerea de amânare a fost 
votatã în unanimitate. 
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Lucrările au continuat în ziua de 27 aprilie 2017, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Legii nr. 321/2009 privind  
comercializarea produselor alimentare . 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Aurel-Robert Boroianu a fost absent. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 

președintele comisiei.  
 A urmat studiu individual asupra propunerilor legislative, 
aflate pe agenda comisiei,  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 321/2009 privind  comercializarea produselor alimentare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 


		2017-05-03T04:09:15-0700
	Gabriela-Amalia Ciurea




