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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 22.05.2017 
Nr. 4c-4/276 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 și 18 mai 2017 
 

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

16, 17 și 18 mai  2017, având următoarea ordine de zi: 
 1.  Prezentarea Raportului privind modul de îndeplinire a 
Programului de activitate al  Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva pentru anul 2016; 

2. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu : Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PLx. 103/2016). 

3. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu : Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx. 106/2016). 

4. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea 
art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
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instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru 
reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din 
plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la 
dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv 
Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea 
convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport 
comun cu : Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 179/2017). 

5. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 
2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor 
de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (raport; 
PLx. 395/2016). 

6. Dezbaterea și 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). 

7. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”  (raport comun cu : Comisia pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului; PLx. 127/2014). 

8. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 16 mai 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 
 

 1. Prezentarea Raportului privind modul de îndeplinire a 
Programului de activitate al  Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva pentru anul 2016; 

 2. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
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407/2006 (raport comun cu : Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PLx. 103/2016). 

3. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu : Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Plx. 106/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel a fost absent. 

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

Pădurilor; 
 - domnul Dragoş Cristian Pahonţu, director general, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

- domnul Dănuţ Iacob, director, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor; 

 - doamna Luiza Bratu, consilier, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
 S-a trecut la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind 
modul de îndeplinire a Programului de activitate al  Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva pentru anul 2016. 
 Domnul director general Dragoş Cristian Pahonţu a precizat 
următoarele: la data de 31 decembrie 2016, fondul forstier 
proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor-Romsilva ocupa o suprafaţă de 3.145.793 ha, în scădere 
cu 8.868 ha faţă de situaţia existentă la 31.12.2015. La data de 31 
martie 2017, fondul forestier proprietate publică a statului ocupa o 
suprafaţă de 3.143.609 ha, înregistrîndu-se, de asemenea, o scădere 
cu 2.184 ha.  
 Mişcările de suprafaţă au fost determinate, în principal, de 
punerile în posesie efectuate ca urmare a aplicării legilor fondului 
funciar, corecţiile de suprafeţe operate cu ocazia lucrărilor de 
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reamenajare a unor ocoale silvice şi scoaterile definitive ale unor 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului. 
 În privinţa drumurilor forestiere, domnul director general, a 
menţionat că nu  pentru toate aceste drumuri au fost emise hotărâri 
ale Guvernului de aprobare a trecerii lor din proprietatea publică a 
statului şi din administrarea RNP-Romsilva, în proprietatea publică 
locală şi în administrarea consiliilor locale. 
 În fondul forestier proprietate publică a statului volumul total 
de material lemnos tăiat ilegal a însumat 47.788 mc, iar în fondul 
forestier aparţinând altor deţinători, administrat/ pentru care se 
asigură servicii silvice de direcţiile silvice, pe bază de contracte 
volumul tăierilor ilegale a însumat 18.847 mc.  Pentru ambele 
situaţii s-au întocmit procese verbale de constatare a contravenţiilor 
silvice, iar volumul de masă lemnoasă nejustificat de personalul 
silvic, a fost imputat acestuia. 
 Amenajarea pădurilor asigură cadrul necesar gestionării 
durabile a fondului forestier proprietate publică a statului 
administrat de RNP-Romsilva, prin amenajamente silvice. 
 Programul de regenerare a pădurilor aprobat în anul 2016, 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/2016, a prevăzut 
realizarea de lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 
14.570 ha: din  care 8.640 ha prin regenerări naturale şi 5.930 ha 
prin regenerări artificiale.  În anul 2017 prin Hotărârea Consiliului 
de Administraţie nr. 1/2017, s-a prevăzut realizarea de lucrări de 
regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 14.252 ha: 8.721 ha prin 
regenerări naturale şi 5.531 ha prin regenerări artificiale. 
 Lucrările de îngrijire a arboretelor tinere, din fondul 
forestier proprietate publică a statului, s-au efectuat în baza unui 
Program aprobat de Consiliul de Administraţie al RNP-Romsilva în 
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cu starea de 
vegetaţie a arboretelor. De asemenea, direcţiile silvice au urmărit 
realizarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere din fondul 
forestier al altor proprietari în baza contractelor de 
administrare/prestări servicii silvice.  
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 Un alt aspect important  l-a reprezentat volumul de masă 
lemnoasă recoltat prin prestatorii de servicii care s-a redus la circa o 
treime, faţă de anii anteriori. Cauza acestei situaţii a reprezentat-o 
cererea mare pentru masa lemnoasă pe picior, la care s-au înregistrat 
preţuri superioare de adjudecare, de lipsă de interes a operatorilor 
economici pentru efectuarea de prestări servicii de exploatare. 
  Aspectele legate de cadrul legislativ deficitar  au dus la 
boicotarea licitaţiilor principale organizate la finele anului 2015, 
pentru producţia anului 2016. Situaţia a fost generată de 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, licitaţiile fiind deblocate după 
modificarea acestuia prin Hotărârea Guvernului nr. 43/2016. 
 Prin Programul de investiţii finanţat din fondul de 
accesibilizare al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva au fost 
efectuate lucrări pentru: construcţii de drumuri forestiere noi, 
refaceri/reabilitări drumuri forestiere, repuneri în funcţiune ale 
obiectivelor afectate de calamităţi. 
 Domnul deputat Ioan Terea a semnalat faptul că Agenţia 
Domeniilor Statului are în administrare terenuri proprietate publică 
a statului, categoria de folosinţă pădure. Domnia sa i-a recomandat 
domnului director general Pahonţu să facă demersurile necesare 
transferului acestor suprafeţe de teren în administrarea RNP-
Romsilva. 
 În acest context domnul Dragoş Cristian Pahonţu a informat 
Comisia cu privire la preluarea suprafeţelor de teren  cu perdele 
forestiere de protecţie din administrarea Agenţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare la RNP-Romsilva. 
 Domnul deputat  Nicolae Giugea a apreciat activitatea 
desfăşurată în ultimul an  de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 
şi a subliniat rolul extrem de important al perdelelor forestiere de 
protecţie , în special în zona de unde provine domnia sa o zonă cu 
sol nisipos care, prin instabilitatea lui în faţa vânturilor şi-a căpătat 
denumirea de “nisipuri zburătoare” . 
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 De asemenea, domnia sa a propus ca UAT-urile să raporteze 
anual situaţia terenurilor degradate care pot fi împădurite. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a precizat  că Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie a fost dezbătut şi adoptat în Comisie,  acest 
lucru făcînd posibil realizarea obiectivlor de investiţii a perdelelor 
forestiere de protecţie de către Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva în calitate de autoritate contractantă.  

Domnul deputat Ion Tabugan a solicitat următoarele situaţii: 
lungimea drumurilor forestiere (în km), precum şi sitaţia juridică a 
acestora, situaţia parcelelor care pot fi puse în valoare aflate pe raza 
UAT-urilor. 

Domnul deputat Emanuel Havrici a solicitat precizări 
referitoare la Contractul Colectiv de Muncă şi  situaţia juridică a 
drumurilor forestiere. De asemenea a recomandat ca preţul de 
pornire al licitaţiei, pentru masa lemnoasă stabilită potrivit legii, 
pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică a 

statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, să 
fie coroborat cu preţul stabilit la Bursa din Frankfurt. 

 Surse de venit pentru RNP-Romsilva pot  fi aduse prin 
exploatarea cabanelor de vânătoare, comercializarea plantelor 
medicinale şi a fructelor de pădure la preţul pieţei. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a informat comisia că este 
unul din iniţiatorii Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, care are ca obiect de reglementare reducerea 
tãierilor ilegale prin asiguraea pazei tuturor suprafeţelor de fond 
forestier de către ocolul silvic care administreazã şi/sau asigură 
serviciile silvice, pentru suprafaţa cea mai mare de fond forestier, pe 
teritoriul unei comune, oraş sau  municipiu, care este obligat, la 
cerere deţinătorului, să asigure pe bază de contract, serviciile silvice 
pentru suprafeţele de fond forestier de până la 30 ha, aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice. 
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Pentru asigurarea  cu lemn de foc necesar încălzirii 
locuinţelor, propunerea legislativã reglementeazã posibilitatea  de 
recoltare a unui volum de maxim 5mc/an/ha, de cãtre 
proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea 
de a beneficia de uzufruct şi îl demonstrează cu documente conform 
codului civil,  şi care deţine o suprafaţã de maximum 10 ha şi deţine 
un contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadã de 
minimum 10 ani cu un ocol silvic. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006; PLx. 103/2016. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a 
informat Comisia  că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi a 
fost repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic în 
vederea întocmirii raportului comun. Aceasta a elaborat un raport 
preliminar de adoptare cu amendamente. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât în  
unanimitate de voturi amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă 
viitoare.  

Şedinţa a continuat cu dezbaterea și analiza, Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; Plx. 106/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a precizat  că 
propunerea legislativă a fost respinsă de Senat şi a fost repartizată şi 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic în vederea întocmirii 
raportului comun. Aceasta a elaborat un raport preliminar de 
adoptare cu amendamente. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât în  
unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative pentru o 
şedinţă viitoare.  

 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 mai 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.22/2017 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea 
art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru 
reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din 
plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la 
dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv 
Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea 
convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (raport 
comun cu : Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; PLx. 179/2017). 

2. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 
2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor 
de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (raport; 
PLx. 395/2016). 

3. Dezbaterea și 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. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”  (raport comun cu : Comisia pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului; PLx. 127/2014). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Viorel Morărescu, director, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza, în procedură de urgenţă, a 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea 
art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru 
reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din 
plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la 
dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv 
Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi închiderea 
convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; PLx. 
179/2017. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a 
informat Comisia  că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi a 
fost repartizat şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru 
dezbatere şi întocmirea unui raport comun. Proiectul de lege elimină 
definiţia fermei de familie, a reglementării exclusive a susţinerii 
fermelor de familie şi lărgirea accesului la măsurile promovate prin 
actul normativ şi pentru alte categorii de beneficiari, respectiv 
finanţarea şi garantarea pentru sectorul agricol şi pentru acvacultură; 
modificarea  definiţiilor pentru achiziţie de teren, microcredit, în 
vederea realizării obiectivelor de mai sus precum şi fluidizarea 
mecanismului de garantare. 

Membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare. 

S-a trecut la dezbaterea şi  analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 
2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor 
de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor; PLx. 
395/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
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Domnul deputat Csaba-István Sebestyén a susţinut 
menţinerea sintagmei „fermă de familie” care este o exploataţie 
agricolă care produce bunuri publice cât şi  de larg consum. 

Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş, a precizat 
că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu susţine iniţiativa 
legislativă, motivând că dimensiunea economică a fermei de familie 
este într-o dinamică continuă în Uniunea Europeană, aceasta fiind 
cuprinsă în OUG 22 /2017. 

Membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

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 comun. 

 Domnul deputat Dănuţ Păle a propus simplificarea 
procedurii de obţinere a carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. 

Domnul deputat Nicolae Giugea a propus întocmirea în 
format electronic a Registrului Naţional al Producătorilor-termen 
2020. 

Membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente. 
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S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege 
privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”; PLx. 127/2014. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege adoptat de Senat. Proiectul a fost retrimis din plen 
Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului în vederea întocmirii unui nou raport 
comun. 

Domnul secretar de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş, a precizat 
că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu susţine proiectul 
de lege, întrucâ nu există sursă de finanţare pentru un proiect de 
asemenea anvergură.  

 Membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, în  
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar comun de 
respingere. 
 
 Lucrările au continuat în ziua de 18 mai 2017, având 
următoarea ordine de zi:  
 

1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”; Plx 581/2014. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel a fost absent. 
 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 
  
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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