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Nr. 4c-5/182 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 4 și 5 mai 2020 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă  în zilele de  4 și 5 mai 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru asigurarea 
condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de 
lungă durată în afara spațiului comunitar (raport: PLx. 637/2019). 

2.Dezbaterea și avizarea   propunerii legislative  pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx. 121/2020). 

3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau 
Mangalița pentru activitatea de reproducție (raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 640/2019). 

4.Situaţia privind defrişările ilegale de pe suprafeţele de fond forestier 
național administrate de ocoalele silvice de regim. 

5.Analiza activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA şi 
prezentarea situaţiei economice actuale. 
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Lucrările şedinţei din ziua de 4 mai 2020 au avut 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 (raport: PLx. 637/2019). Au fost 
prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei: 
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,  Nicolae Daniel Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István 
Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ion Tabugan, Ioan Terea, 
Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a fost prezent la sediul 
Camerei Deputaților.  
 Domnul deputat  Nechita-Adrian Oros a fost absent. 

Lucrările au continuat online în ziua de 5 mai 2020, având următoarea 
ordine de zi: 
 1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  pentru asigurarea 
condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de 
lungă durată în afara spațiului comunitar (raport: PLx. 637/2019). 
 2.Dezbaterea și avizarea   propunerii legislative  pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (aviz pentru: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități; Plx. 121/2020) 
 3.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege  privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau 
Mangalița pentru activitatea de reproducție (raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 640/2019). 
 4.Situaţia privind defrişările ilegale de pe suprafeţele de fond forestier 
național administrate de ocoalele silvice de regim. 
 5.Analiza activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA şi 
prezentarea situaţiei economice actuale. 
 Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei:   Ioan 
Dîrzu,  Dan Ciocan, Vasile Gudu,  Aurel-Robert Boroianu, Florică Ică Calotă, 
Daniel Constantin,  Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Emanuel-Iuliu Havrici, 
Loránd-Bálint Magyar, Corneliu Olar, Nechita-Adrian Oros, Nicolae Daniel 
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Popescu, Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Ion 
Tabugan, Ioan Terea. 
 Domnii deputați Alexandru Stănescu, Nicolae Giugea, Dănuț Păle,  
Nicu Niță, Valeriu Andrei Steriu și Sorinel-Marian Vrăjitoru au fost 
prezenți  la sediul Camerei Deputaților.  
 Au participat online ca invitați: 
 -domnul  Nagy Laszlo Csutak vicepreședinte Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș  secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Iulian Octavian Stana  secretar de stat, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Gelu Puiu secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
 Sedința Comisiei online a fost condusă de domnul președinte 
Alexandru Stănescu. 
 Primul proiect dezbătut a fost proiectul de Lege  pentru asigurarea 
condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de 
lungă durată în afara spațiului comunitar (PLx. 637/2019). Proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare asigurarea asistenţei sanitar-veterinare la 
efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe Uniunii Europene. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare,  în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III din Constituția 
României, republicată. 
 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. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea și avizarea propunerii legislative  
pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Plx. 
121/2020). 
       Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, structură în 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, specializată 
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în combaterea infracţiunilor împotriva mediului înconjurător, care îşi exercită 
atribuţiile pe întreg teritoriul României. 
 Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat raportor al propunerii legislative mai sus 
menționate a fost desemnat  domnul deputat Daniel Nicolae Popescu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (s-au înregistrat 6 abțineri),  întocmirea unui aviz favorabil  care va fi 
transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea întocmirii 
raportului. 
 Următorul proiect dezbătut a fost proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau 
Mangalița pentru activitatea de reproducție (PLx. 640/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unei scheme 
multianuale de susţinere a activităţii de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a 
suinelor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru perioada 2019-2020. Senatul 
a adoptat proiectul de lege și a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci. 
  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. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbateri generale privind defrişările ilegale de 
pe suprafeţele de fond forestier național administrate de ocoalele silvice de 
regim. 
 Ultimul punct dezbătut a fost Analiza activităţii Regiei Naţionale a 
Pădurilor - ROMSILVA şi prezentarea situaţiei economice actuale. 
 

Președinte, 
Alexandru STĂNESCU 
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