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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 26.03.2018             
Nr. 4c-4/183 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 martie 2018 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14  
și 15 martie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Legii privind aprobarea Programului 
de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, 
ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României (raport comun: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
471/2017/2018). 

2. Dezbaterea şi analiza  Legii  privind aprobarea Programului 
de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere 
în sectorul avicol, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României (raport comun: Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci; PLx 470/2017/2018). 

3. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 53/2018). 
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4. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 13 martie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi analiza  Legii privind aprobarea Programului 

de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, 
ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României (raport comun: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 
471/2017/2018). 

2. Dezbaterea şi analiza  Legii  privind aprobarea Programului 
de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere 
în sectorul avicol, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României (raport comun: Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci; PLx 470/2017/2018). 

Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei.  

Au participat ca invitați: 
- domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Adrian Câciu, director de cabinet, Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Ion Rusu, director general adjunct, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Emil Dumitru, președinte, Federația Națională 
PROAGRO; 
 - domnul Adrian Rădulescu, președinte, Asociația Fermierilor din 
România; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost reexaminarea  
Legii privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
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suine pentru activitatea de reproducţie,  în conformitate cu 
prevederile art. 137 alin. (1)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de lege  a fost adoptat de Parlamentul României, și 
transmis spre promulgare Preşedintelui României la data de 
30.12.2017. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de 
reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare acordarea de ajutoare de stat 
pentru investiţii în locurile de cazare din fermele de reproducţie, 
inclusiv pentru prima populare. Se urmăreşte eficientizarea activităţii 
acestui sector şi implementarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în vederea 
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor 
de creştere şi exploatare a suinelor, prin îmbunătăţirea producţiei. De 
asemenea, se urmăreşte atât menţinerea efectivelor de porci, cât şi 
eficientizarea sectorului de creştere a porcilor, care reprezintă 
consumatorii principali de cereale, respectiv porumb şi orz, precum 
şi de oleaginoase, aceastea determinând creşterea producţiei şi 
valorificarea superioară a materiilor prime. Nivelul ajutorului de stat 
este cuprins între 40% şi 90% din costul standard/loc cazare al 
investiţiei iar valoarea totală a ajutorului de stat de 360 milioane euro, 
se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această 
destinaţie. Programul se va derula începând cu anul 2018. Senatul, în 
calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare şi 
a adoptat legea în ședința din 19 februarie 2018. Proiectul de lege 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, raportori ai proiectului de lege mai sus 
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menționat  au fost desemnați domnii deputați   Ioan Dârzu și Dănuț 
Păle. 
 În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de 
Senat, deputații Comisiei pentru agricultură, au hotărât, cu majoritate 
de voturi (înregistrându-se 4 abțineri), admiterea cererii de 
reexaminare formulată de Președintele României și întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare asupra Legii privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie cu amendamentele admise prezentate în anexa care este 
parte integrantă din prezentul raport. Raportul preliminar va fi 
înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și reexaminarea Legii  
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol,  în 
conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Proiectul de lege  a fost adoptat de Parlamentul României, și 
transmis spre promulgare Preşedintelui României la data de 
30.12.2017. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de 
reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, de 
incubaţie si de creştere în sectorul avicol, inclusiv pentru prima 
populare; implementarea Programului de susţinere pentru activitatea 
de reproducţie, de incubaţie si de creştere în sectorul avicol având in 
vedere îmbunătăţirea nivelului de performanţă şi sustenabilitate al 
fermelor de creştere, de reproducţie şi a staţiilor,de incubaţie prin 
îmbunătăţirea producţiilor. Astfel, se urmăreşte atât menţinerea 
efectivelor de pasări, cât şi eficientizarea sectorului de creştere a 
păsărilor, care reprezintă o categorie importantă dintre consumatorii 
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de cereale, respectiv porumb, grâu şi orz, precum şi de oleaginoase, 
aceastea determinând creşterea producţiei şi valorificarea superioară 
a materiilor prime. Acordarea acestor ajutoare va duce la 
îmbunătăţirea balanţei comerciale prin reducerea importului pentru 
produsele carne și ouă de pasăre astfel încât se vor asigura produse 
din producţia internă, în acelaşi timp sporind interesul producătorilor 
agricoli în dezvoltarea exploataţiilor agricole. Nivelul ajutorului de 
stat este cuprins între 40% şi 90% din costul standard/loc cazare al 
investiţiei, iar valoarea totală a ajutorului de stat de 300 milioane euro 
se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această 
destinaţie. Programul se va derula începând cu anul 2018. Senatul, în 
calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare şi 
a adoptat legea în ședința din 19 februarie 2018. Proiectul de lege 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   Sorin Marian Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de 
Senat, deputații Comisiei pentru agricultură, au hotărât, cu majoritate 
de voturi (înregistrându-se 2 abțineri), admiterea cererii de 
reexaminare formulată de Președintele României și întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare asupra Legii privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie 
şi de creştere în sectorul avicol cu amendamentele admise prezentate 
în anexa care face parte din prezentul raport. Raportul preliminar va 
fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14  martie  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de 
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acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat (aviz pentru: Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport; PLx. 53/2018).  
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Loránd-Bálint Magyar a fost absent.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 

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. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul  
de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat a fost adoptat de Senat și are ca 
obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea unui 
Program-pilot, aplicat în 50 de unități de învățământ preuniversitar 
de stat, în cursul anului școlar 2017-2018, ce vizează acordarea unui 
suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau o masă caldă 
pe zi, formate din produse alimentare preparate în conformitate cu 
cerințele prevăzute în Regulamentele Parlamentului European din 
domeniu. Proiectul își propune eliminarea pe cât posibil a 
abandonului școlar din cauza condițiilor climatice și de mediu 
defavorabile și a imposibilității de a avea asigurată o masă de prânz 
din partea școlii unde învață, urmând ca în programul-pilot să fie 
incluse unități de învățământ situate în medii geografice izolate și în 
medii sociale defavorizate.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege mai 
sus menționat. Avizul Comisiei pentru agricultură va fi înaintat 
Comisiei pentru administarație publică și amenajarea teritoriului și 
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Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport care sunt sesizate 
în fond. 

 
         Lucrările au continuat în ziua de 15 martie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu 
Prisnel au fost absenți.  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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