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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 02.05.2018             
Nr. 4c-4/295 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 17, 18 și 19 aprilie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17,18 
și 19 aprilie  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. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit. c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic PLx. 126/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 5 alin.(2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public 
al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 
și în administrarea consiliilor locale ale acestora (retrimis din plen 
pentru raport suplimentar:PLx. 261/2017).  

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe 
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filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (raport: Plx 
109/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completatrea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic Plx. 154/2018). 

5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind marcarea 
calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; Plx. 590/2017). 

6.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative  privind 
protejarea agriculturii și zootehniei în România (raport comun cu: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 70/2018). 

7.Subcomisie: dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

8.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 17 aprilie 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. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit. c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic PLx. 126/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 5 alin.(2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public 
al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
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Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 
și în administrarea consiliilor locale ale acestora (retrimis din plen 
pentru raport suplimentar:PLx. 261/2017).  

3.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe 
filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (raport: Plx 
109/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completatrea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic Plx. 154/2018). 

5.Dezbaterea și analiza Propunerii legislative privind marcarea 
calității produselor (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; Plx. 590/2017). 

6.Dezbaterea și analiza  Propunerii legislative  privind 
protejarea agriculturii și zootehniei în România (raport comun cu: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx. 70/2018). 

7.Subcomisie: dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare (raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

8.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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, 
Corneliu Olar, Adrian-Claudiu Prisnel, Ioan Sorin Roman, Csaba-
István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
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Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru.  Domnul deputat Iarco Furic a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Daniel Dicu, director , Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Maria Gheorghiță, director, Agenția Națională de 
Zootehnie; 

-domnul Anghel Romulus Octavian, director comercial, Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva; 

-domnul Constantin Drăgănescu, președinte executiv, 
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 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. 
105/2017 pentru modificarea art. 23 alin.(1) lit. c) din Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 23 din Legea 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. Proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat și a fost repartizat și Comisiei  pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 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 Sorin Ioan Roman și 
Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat cinci abțineri), adoptarea 
proiectului de lege mai sus menționat cu amendamente admise și 
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amendamente respinse care se regăsesc în anexa la raportul 
preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  pentru 
modificarea art. 5 alin.(2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din 
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora. 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege a fost retrimis din plen pentru întocmirea 
unui raport suplimentar. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 5 
din Legea nr. 192/2010 privind terecerea unor drumuri forestiere și a 
lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și 
din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în 
administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și 
completările ulterioare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.
 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 Tinel Gheorghe și Ioan 
Terea.  
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi  adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat cu amendamente admise  care se regăsesc în anexa la 
raportul Comisiei. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  propunerii legislative 
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
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Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și 
a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare. Senatul a 
respins propunerea legislativă. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi,  întocmirea unui raport de respingere al 
propunerii legislative. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  propunerii legislative 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. 
(1) al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, propunerea 
legislativă precizând ca începând cu anul 2019, utilizatorii pajiștilor 
permanente să aplice în mod obligatoriu amenajamentul pastoral.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost repartizată și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportori ai propunerii legislative mai sus 
menționate  au fost desemnați domnii deputați Loránd-Bálint Magyar 
și Csaba-István Sebestyén. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi,  întocmirea unui raport preliminar de 
respingere  care va fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  propunerii legislative 
privind marcarea calității produselor. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri în vederea marcării produselor, prin aplicarea unor timbre în 
culori distincte, în funcție de calitatea acestora. Totodată, se prevede 
că, pentru a asigura șanse egale promovării produselor românești în 
raport cu cele din import, se propune însemnarea tricolorului pe 
etichetele produselor fabricate în România. Senatul a respins 
propunerea legislativă. Inițiativa legislativă a fost repartizată și 
Comisiei pentru industrii și servicii care a întocmit un raport 
preliminar de respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai propunerii legislative mai sus 
menționate  au fost desemnați domnii deputați Vasile Gudu și Nicu 
Niță. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi,  întocmirea unui raport comun de respingere . 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 
legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 
cadrului legislativ necesar pentru protejarea agriculturii şi zootehniei, 
în sensul reducerii presiunii fiscale asupra producătorilor agricoli şi a 
crescătorilor de animale, prin scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adăugată pentru achiziţionarea utilajelor, echipamentelor şi a pieselor 
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de schimb destinate activităţilor agricole şi zootehnice, precum şi 
scutirea de la plata oricăror obligaţii fiscale sau financiare către buget, 
pentru terenul agricol, clădirile destinate creşterii animalelor şi 
producerii furajelor, clădirilor destinate depozitării produselor 
agricole precum şi pentru terenurile aferente acestor clădiri. Senatul 
a respins propunerea legislativă. Inițiativa legislativă a fost 
repartizată și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci care a întocmit 
un raport preliminar de respingere. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate  a fost desemnat domnul deputat Dan Ciocan. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi,  întocmirea unui raport comun de respingere. 
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 18 aprilie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1.Subcomisie: dezbaterea și analiza  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 6 deputați: Valeriu-Andrei Steriu (președinte 
subcomisie), Dănuț Păle (vicepreședinte subcomisie), Ioan Dîrzu, 
Loránd-Bálint Magyar, Nechita-Adrian Oros și Sorin Marian 
Vrăjitoru, din totalul de 7 membri ai subomisiei constituită în 
conformitate cu art. 47 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare. Domnul deputat 
Adrian Claudiu Prisnel a fost absent. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Liliana Mincă, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor; 
 -doamna Julia Leferman, director general, Asociația Berarii 
României; 
 -domnul Florin Căpățână, vicepreședinte, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul George Bădescu, vicepreședinte, Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Felix Nicolescu, șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -doamna Gabriela Baciu, consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Mihai Vișan, director executiv, Federația 
Romalimenta; 
 -doamna Liliana Nichita, manager de proiect, Fundația Terra 
Mileniul III; 
 -doamna Ana Rădulescu, Asociația SOMARO; 
 -doamna Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare 
publică. 
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Valeriu Andrei 
Steriu, președintele subcomisiei. 
 Au urmat dezbateri generale la care au luat cuvântul atât 
domnii deputați cât și reprezentanții instituțiilor care au participat la 
ședință. Participanții au solicitat un punct de vedere al Ministerului 
Finanțelor Publice referitor la proiectul de lege aflat în dezbatere.  
 S-a stabilit ca următoarea ședință să aibă loc pe data de 25 
aprilie. 
 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19  aprilie  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
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(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 
 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle, Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Tudoriţa- Rodica Boboc, 
Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă,  Tinel Gheorghe,  Vasile 
Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin 
Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei 
Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-
Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Iarco Furic, Loránd-Bálint 
Magyar și Adrian Claudiu Prisnel  au fost absenți. 
  
     PREŞEDINTE,      SECRETAR,     
Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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