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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 21.06.2017 
Nr. 4c-4/337 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 13,14 și 15 iunie  2017 
 
 
 

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

13,14  și 15 iunie  2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru 
consum şi a produselor lactate (raport înlocuitor, retrimitere plen; 
PLx.  49/2017). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;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: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi ; 
PLx.  106/2016). 

4.   Analiza situaţiei din domeniul agriculturii ecologice. 
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5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale (aviz: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; 
Plx. 181/2017).  

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

 
Lucrările şedinţei din ziua de 13 iunie 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru 
consum şi a produselor lactate (raport înlocuitor, retrimitere plen; 
PLx.  49/2017). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 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: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
PLx.  106/2016). 

4.  Analiza situaţiei din domeniul agriculturii ecologice. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Dănuţ Păle, Prisnel Adrian-Claudiu, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin 
Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat Cristian Ghinea a 
fost absent. 
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 Au participat ca invitați: 
- domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
-  domnul Traian Petcu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
- domnul Istrate Şteţco, secretar de stat, Ministerul Apelor şi 

Pădurilor; 
- domnul Dorin Cojocaru, preşedinte, Asociaţia Patronală 

Română din Industria Laptelui; 
- domnul Octavian Anghel, director, Regia Naţională a 

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

Pădurilor; 
-  domnul Neculai Şelaru , preşedinte, Asociaţia Generală a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv, Asociaţia 

Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; 
- domnul Marian Ciuceanu, preşedinte, Asociatia Operatorilor 

din Agricultura Ecologica – „BIO România”; 
- domnul Aurel Blaj, vicepreşedinte, Asociatia Operatorilor 

din Agricultura Ecologica – „BIO România”; 
- domnul Decebal Ştefăniţă Pădure, preşedinte, Asociaţia 

pentru promovarea alimentului românesc; 
- domnul Michel Reynaud, preşedinte, EOCC 
- domnul Aziz Messai, preşedinte, Lidya organic; 
- domnul Mugur Gheorghiaş, director asociat, Coşul cu fructe; 
- doamna Liliana Ciobanu, director general, Ecocert România; 
- domnul Florin Căpăţână, vicepreşedinte, Asociaţia Marilor 

Reţele Comerciale din România, Director Relații instituționale și 
dezvoltare durabilă, Carrefour; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
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suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru 
consum şi a produselor lactate: retrimitere din plen în vederea 
întocmirii unui raport înlocuitor,  PLx.  49/2017. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru 
consum şi a produselor lactate, în sensul introducerii unor dispoziţii 
în ceea ce priveşte etichetarea produselor pe bază de lapte. De 
asemenea, domnul Păştinaru, a precizat că proiectul de lege a fost 
retrimis din plen în vederea clarificării articolului 6 din raport.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere) menţinerea abrogării 
articolului 6 şi întocmirea unui raport înlocuitor. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006, raport comun: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: PLx.  103/2016. 

 Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
comisia că proiectul de lege a fost adoptat de Senat. De asemenea, a 
specificat că raportul preliminar aflat în dezbatere cuprinde atât 
amendamentele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, cât şi 
amendamentele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 Membrii comisiei pentru agricultură au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, raport comun: Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi: PLx.  106/2016.  

Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că proiectul de lege a fost respins de Senat şi a fost 
repartizat şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei 
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juridice de disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii raportului 
comun.  

Au urmat dezbateri generale. Membrii comisiei au hotărât în 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de 
respingere. 

Lucrările au continuat cu analiza situaţiei din domeniul 
agriculturii ecologice. 

Domnul Marian Ciuceanu, preşedinte, Asociatia Operatorilor 
din Agricultura Ecologica – „BIO România” a informat Comisia cu 
privire la parteneriatul încheiat cu Grupul Carrefour România în 
vederea distribuirii în reţeaua naţională de magazine a produselor 
bio, provenite de la micii producători şi procesatori de la 
sate, Carrefour lansând în acest sens oficial brandul sectorului Bio, 
„Rodul Bio Românesc”. Domnia sa a semnalat de asemenea, faptul 
că România este furnizor de materie primă pentru piaţa europeană şi 
comercializează mai puţin produse finite.  

Pentru dezvoltarea acestui sector domnul Marian Ciuceanu a 
propus ca autorităţile să sprijine Asociatia Operatorilor din 
Agricultura Ecologica – „BIO România” cu programe de promovare 
a acestor produse.  

În opinia domniei sale personalul cu atribuţii în acest 
domeniu din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este 
însuficient, iar domeniul extrem de vast,  de aceea a solicitat 
sprijinul Comisiei în vederea înfiinţării unei Autorităţi Bio care să 
funcţioneze ca autoritate de reglementare şi control în domeniul 
produselor Bio, organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică în subordinea ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. În Franţa şi Germania acest 
domeniu este gestionat de mediul privat. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a asigurat invitaţii că vor 
beneficia  de tot sprijinul instituţional când un astfel de act normativ 
se va afla pe agenda Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 iunie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei. 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-
Bálint Magyar, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel 
Adrian-Claudiu, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea. Domnul deputat 
Cristian Ghinea a fost absent. 

Domnul Anton Păştinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia că  avizul va fi transmis Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport care este sesizată în fond, Camera Deputaţilor 
fiind prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât în unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Lucrările au continuat în ziua de 15 iunie 2017, având 

următoarea ordine de zi: 
1. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 

zootehniei”(raport; Plx. 581/2014.  

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Ioan Munteanu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros,  
Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica 
Boboc, Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, Iarco Furic, 
Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Nicu Niţă, 
Corneliu Olar, Dănuţ Păle, Prisnel Adrian-Claudiu, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ciprian-Constantin Şerban, Ion 
Tabugan, Ioan Terea. Domnii deputaţi Cristian Ghinea şi Loránd-
Bálint Magyar au fost absenţi. 
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 A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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