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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 11.06.2018             
Nr. 4c-4/404 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de  30 și 31 mai 2018 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  30  și 
31 mai  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul garantării (raport comun cu: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 303/2018). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor  din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx. 145/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități 
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cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (raport comun cu:  PLx. 
243/2018). 

4. Subcomisie - dezbaterea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
394/2017) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
218/2018). 

5. 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 30 mai 2018 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul garantării (raport comun cu: Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci; PLx. 303/2018). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susținere a producătorilor  din sectorul pescuitului și 
acvaculturii (raport comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
PLx. 145/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități 
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cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (raport comun cu:  PLx. 
243/2018). 

4.Subcomisie: dezbaterea  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 
și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
394/2017) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
218/2018). 

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

Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Maria Toma, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Adina Ciurea, șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Ane Marie Niculescu, consilier juridic, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Minela Bîrleanu, consilier, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Gheorghe Văcaru, director, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Mihai Mitrofan, director, Ministerul Agriculturii și  
Dezvoltării Rurale. 
 -domnul Ioan Jelev, vicepreședinte, Academia de Științe 
Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu Șișești”; 
 -domnul Marian Bogoescu, vicepreședinte, Academia de 
Științe Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu Șișești”; 
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 -doamna Andreea Dincă, consilier juridic, Academia de Științe 
Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu Șișești”; 
 -doamna Mariana Munteanu, președinte Patronatul Peștelui 
din România.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost   proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul garantării. Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 49/2015 în sensul creării posibilităţii de 
finanţare a componentei reprezentând fondurile externe 
nerambursabile aferente plăţii beneficiarilor pentru cazurile în care 
între statul Român şi Comisia Europeană sunt în situaţii divergente – 
opinii diferite asupra cadrului legal aprobat de Comisia Europeană, 
divergenţe care se pot continua cu proceduri litigioase. 
 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   Nicolae Giugea. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei au hotărât, 
în unanimitate de voturi,  întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare în forma prezentată de Senat care va fi înaintat Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  proiectului de  
Lege  privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor  
din sectorul pescuitului și acvaculturii. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin 
instituirea, în acest sens, a unei scheme de ajutor de stat.  Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și 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 
menționat  au fost desemnați domnii deputați  Florică Ică Calotă și 
Dănuț Păle. 
 Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședintă viitoare. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și analiza  proiectului de  
Lege pentru modificarea art. 4 alin.(4) din Legea nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.4 
alin.(4) din Legea nr.52/2011, în sensul includerii şi a silviculturii şi 
agriculturii în cadrul domeniilor în cadrul cărora se poate presta 
munca necalificată având caracter ocazional mai mult de 90 de zile 
pe an pentru acelaşi beneficiar. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, proiectul de lege mai sus menționat a fost 
solicitat de Comisia pentru agricultură, pentru examinare în fond și 
întocmirea unui raport comun. 
 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  Nicu Niță și Sorin Ioan 
Roman. 
 În urma dezbaterilor pe articole  membrii comisiei au formulat 
amendamente care au fost înaintate Comisiei pentru muncă și 
protecție socială. Amendamentele propuse vor face obiectul unei 
ședințe  comune ale celor două comisii. 
 Ședința a continuat în prezența membrilor Subcomisiei special 
constituite conform art. 47 litera e) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare 
pentru dezbaterea   Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
394/2017) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman (raport: PLx 
218/2018). 
 PLx 394/2017 are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016, prin eliminarea consiliului 
judeţean din procedura de sesizare, de către crescătorii de animale, în 
vederea anunţării prestatorului de servicii contractat pentru 
transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale. De asemenea, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminstraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene este exclus din procedura de stabilire a 
categoriilor de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare 
a subproduselor de origine animală pentru care se acordă sprijin 
financiar şi modul de acordare. Garda Naţională de Mediu înlocuieşte 
Ministerul Mediului în aplicarea sancţiunilor, iar PLx 218/2018 are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2016, în sensul înfiinţării unor unităţi de depozitare 
frigorifică la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, 
finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, având ca scop depozitarea temporară a 
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subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman, până la ridicarea de către prestatorul specializat în activitatea 
de neutralizare, prevenind astfel, îmbolnăvirea animalelor, oamenilor 
sau poluarea mediului. 
 Lucrările subcomisiei au fost conduse de domnul deputat 
Dănuț Păle, președintele subcomisiei. 
 Domnul secretar de stat Sorin Claudiu Roșu Mareș a informat 
membrii subcomisiei  de existența unui proiect de ordonață de 
urgență, de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 
24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare 
a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 Domnul deputat Dănuț Păle a propus amânarea dezbaterilor 
până la sesizarea comisei cu noul act normativ în vederea întocmirii 
unui singur raport. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 31  mai  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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