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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 24.02.2020
Nr. 4c-5/70 

 
SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 10, 11, 12 și 13  februarie  2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 10, 
11, 12  și 13 februarie 2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor 
pentru consumatori (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 460/2019). 

2.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la 
Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
642/2019). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019). 

4.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (aviz pentru: 
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Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 527/2019). 

5.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
636/2019). 

6.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în 
timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PLx 
637/2019). 

Lucrările şedinţei din ziua de 10 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor 
pentru consumatori (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 460/2019). 

 Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Nechita-Adrian Oros, 
Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, 
Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Daniel Constantin (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci), Loránd-Bálint Magyar, 
Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul 
deputat Cristian Buican) și Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri 
de domnul deputat Ioan Cupşa) au fost absenți. 
 Lucrările şedinţei din ziua de 11 februarie 2020 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la 
Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
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(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
642/2019). 
 2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (raport: PLx. 
459/2019).  

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Nechita-Adrian Oros, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Daniel Constantin (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci), Corneliu Olar (concediu 
medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și 
Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Ioan 
Cupşa) au fost absenți. 

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

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea de 

Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – 
U.N.C.S.V. 

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

S-a trecut la dezbaterea și analiza   proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la 
Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(PLx. 642/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
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cinegetic nr.407/2006, precum şi completarea Ordonanţei de urgentă 
a Guvernului nr.57/2007. Intervenţiile legislative vizează, astfel cum 
rezultă din cuprinsul expunerii de motive, permiterea vânării 
cormoranului mare în România, în scopul „creării unui echilibru 
stabil între populaţiile de cormorani mari aflate pe teritoriul său şi 
sectorul pescăresc, astfel încât să se poată asigura protecţia unei 
populaţii de cormoran mare, în concordanță cu resursele acvatice vii 
şi sustenabilitatea activităţilor productive din acvacultura 
românească”. Proiectul de lege a fost repartizat și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, raportor al proiectului 
de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul deputat  Dănuț 
Păle. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință viitoare. 
 Lucările au continuat cu dezbaterea și analiza proiectului de 
Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 
566/2004 (PLx. 459/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
astfel încât grupurile/organizaţiile de producători să poată beneficia 
de facilităţile fiscale prevăzute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri generale.  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12 februarie 
2020, având următoarea ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege privind trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 



5 
 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (aviz pentru: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 527/2019). 
 2.Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 
(aviz pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx. 
636/2019). 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Loránd-Bálint Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, 
Nechita-Adrian Oros, Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 
 Domnii deputați Daniel Constantin (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci), Corneliu Olar (concediu 
medical, înlocuit la dezbateri de domnul deputat Cristian Buican) și 
Nechita-Adrian Oros (înlocuit la dezbateri de domnul deputat Ioan 
Cupşa) au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -doamna  Olimpia Neagu, director general Ministerul 
Mediului,  Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Marius Dorel Postelnicescu, director general adjunct 
Administrația Națională Apele Române; 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea și  avizarea Proiectului de Lege privind 
trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (PLx. 527/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit  ca urmare a depășirii termenului 
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de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată și are ca obiect de reglementare trecerea unor 
bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală 
de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, bunurile imobile reprezentând 
alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi, Pătlăgeanca şi 
Caraorman. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege   mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Vasile Gudu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil care va fi 
transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. sesizate în 
fond cu proiectul de lege. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului 
nr.137/1995 (PLx. 636/2019). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege a fost adoptat de Senat, tacit,  în condiţiile art.115 alin.(5) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată și are ca obiect de 
reglementare completarea cu trei noi puncte a Listei principalilor 
poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor nr.107/1996, intervenţia 
legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, asigurarea condiţiilor 
de sănătate şi a mediului sănătos, în deplin acord cu noutăţile din 
cercetarea ştiinţifică. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  raportor al 
proiectului de lege  mai sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Nicu Niță. 
 La solicitarea domnului deputat Nicolae Daniel Popescu 
dezbaterile au fost amânate o săptămână. 
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 februarie  
2020, având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în 
timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PLx 
637/2019). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu, Ioan Dîrzu, Nicolae Giugea,   Dănuţ 
Păle, Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică 
Calotă, Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-
Iuliu Havrici, Nicu Niţă, Corneliu Olar, Nicolae Daniel Popescu, Ioan 
Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-
Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnii deputați Daniel Constantin (înlocuit la dezbateri de 
domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci), Loránd-Bálint Magyar, 
Corneliu Olar (concediu medical, înlocuit la dezbateri de domnul 
deputat Cristian Buican) și Nechita-Adrian Oros au fost absenți. 

 
          PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
   Alexandru Stănescu                                               Dan Ciocan 
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