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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 28.05.2019
Nr. 4c-5/283 

 
SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 13 și 14 mai 2019 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13 și 
14 mai 2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Legii 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 (reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale 
raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecție (retrimis din plen pentru raport 
suplimentar comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 547/2018). 

3.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 322/2018). 



2 
 

4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 23/2017). 

5.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 468/2012). 

6.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (raport: Plx 
148/2019). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 13 mai 2019 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza   Legii 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 (reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale 
raport comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

2.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecție (retrimis din plen pentru raport 
suplimentar comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 547/2018). 

3.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 
(retrimis din plen pentru raport suplimentar comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 322/2018). 
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4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (raport 
comun cu: Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 23/2017). 

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,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Giorgian Pop, Ioan 
Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu,  Ion Tabugan, 
Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 Domnii deputați  Cristian Ghinea  (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Nicolae Daniel Popescu), Csaba-István Sebestyén 
(înlocuit la dezbateri de domnul deputat Antal István János), Loránd-
Bálint Magyar  și  Ciprian-Constantin Şerban (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Petre Florin Manole)  au fost absenți. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat, 

Ministerul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor.  
 În conformitate cu prevederile art. 63  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii celor trei comisii sesizate în fond s-au reunit în 
ședință comună în vederea dezbaterii primelor trei proiecte aflate pe 
ordinea de zi. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

Primul punct dezbătut a fost cererea de reexaminare ca urmare 
a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 76 din 30 ianuarie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 20 
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martie 2019 a Legii 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 (Plx 
126/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat următoarele:  
Preşedintele României, la data de 18 decembrie 2018 a formulat 

o obiecţie de neconstituţionalitate asupra legii mai sus menţionate. 
Prin decizia menționată, Curtea Constituțională a admis 

obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României 
și a constatat că Legea 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 este 
neconstituțională, în ansamblul său.  

Legea are ca obiect de reglementare 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu reexaminarea 
legii a reexaminat legea ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale şi 
a adoptat Legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
în forma transmisă la promulgare, însuşindu-şi astfel textele care au 
fost adăugate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 
decizională, care nu au fost dezbătute la Senat. 

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 Ioan Roman. 

Membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(s-au înregistrat 14 abțineri), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea Legii 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, în 
forma adoptată de Senat. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru 
modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecție (PLx 547/2018). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare 
modificarea anexei la Legea nr.289/2002, în sensul înscrierii corecte 
a judeţelor pe raza cărora urmează a se realiza perdelele forestiere de 
protecţie. Proiectul de lege  a fost retrimis din plen la comisii în 
vederea corelării acestuia cu PLx 322/2018 care are același obiect de 
reglementare, și întocmirii unui  singur raport. 

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 Ioan Terea și Ion 
Tabugan. 

Membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(s-au înregistrat 14 abțineri), adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat cu amendamente admise. 
 Ultimul punct dezbătut în ședința comună a fost proiectului de 
Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecție (PLx. 322/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Senatul a 
adoptat proiectul de lege. 
 Membrii celor trei comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, 
respingerea proiectului de lege mai sus menționat, întrucât 
modificarea propusă a fost cuprinsă în raportul de adoptare al PLx. 
547/2018. 
 În conformitate cu prevederile art. 61  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare membrii Comisiei pentru agricultură au continuat ședința 
cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
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urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor 
silvice (PLx. 23/2017).  
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 

Domnia sa a precizat că Senatul a adoptat proiectul de lege care 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010, în sensul consolidării cadrului legal, precum şi al 
întăririi capacităţii de control privind integritatea fondului forestier 
naţional, trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva 
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier naţional şi 
din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia. proiectul a 
fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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 Emanuel-Iuliu Havrici. 

Au urmat dezbateri generale. 
 

 Lucrările au continuat în ziua de 14 mai 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 468/2012). 

2.Dezbaterea și analiza propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (raport: Plx 
148/2019). 

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,  Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Giorgian Pop, Ioan 
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Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-
Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați  Cristian Ghinea, Csaba-István Sebestyén 
și Loránd-Bálint Magyar  au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat, Ministerul Sănătății; 
-domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Emil Niță, vicepreședinte Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor; 
-doamna Anișoara Dudu, farmacist, Ministerul Sănătății; 
-doamna Mirela Nedelescu, medic primar, Ministerul Sănătății; 
-domnul Radu Moldovan, președinte, Organizația 

Interprofesională Națională a Operatorilor din Domeniul Plantelor 
Medicinale și Aromatice din România; 

-domnul Andrei Florin Gămulea, președinte Anima Plant; 
-doamna Anca Daniela Raiciu, director marketing, Patronatul 

Planta Romanica; 
-doamna Tatiana Onisei  Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare; 
-domnul Viorel Andronie, președinte Colegiul Medicilor 

Veterinari din România. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

suplimentele alimentare (PLx 468/2012). 
 La dezbateri a fost prezent și domnul deputat Corneliu-Florin 

Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie. 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal privind comercializarea suplimentelor 
alimentare şi transpunerea Directivei 2002/46/CE a Parlamentului 
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European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

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 Alexandru Stănescu. 

 Comisia pentru sănătate a elaborat un raport preliminar cu 
amendamente admise care a fost dezbătut și în Comisia pentru 
agricultură. Votul final va fi dat în ședința comună a celor două 
comisii sesizate în fond. 

S-a trecut la  dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor și pentru modificarea unor acte normative (Plx 
148/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul 
instituirii obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia 
contracte de concesiune pe o durată de 5 ani, cu medicii veterinari 
organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din 
bugetul ANSVSA, a unei sume lunare de 5000 lei, fiecărui medic 
veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract, pentru 
efectuarea, în exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare 
veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la 
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor 
şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe 
naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru 
transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, 
pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate. 
Senatul a respins inițiativa legislativă. 
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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. 

Au urmat dezbateri generale. 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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