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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 25.04.2018             
Nr. 4c-4/283 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 11 și 12 aprilie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 11 și 
12 aprilie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.  56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier național (raport:PLx. 494/2017) 

2.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic;PLx. 55/2018).  

3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind trecerea 
unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația 
forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
125/2018). 

4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de uregnță a Guvernului nr. 
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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). 

5.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic PLx. 165/2018). 

6.Dezbaterea și analiza propunerii legislative  pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic Plx. 432/2017). 

7.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 104/2018). 

8.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării″ (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisia pentru administarație publică și amenajarea 
teritoriului;  PLx 82/2018). 

9.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 95/2018). 

10.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind trecerea 
Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române″ în domeniul 
public al Comunei Brebu și în administarea Consiliului Local al 
Comunei Brebu  (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică 
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și amenajarea teritoriului și Comisia juridică de disciplină și 
imunități;  PLx 110/2018). 

11.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine cu supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din 
clasele I-IV din învățământul de stat și confesional (aviz pentru: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru 
administarație publică și amenajarea teritoriului;  PLx 146/2018). 

12.Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018).  

13.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 11 aprilie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza  proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.  56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier național (raport:PLx. 494/2017) 

2.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic;PLx. 55/2018).  

3.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege privind trecerea 
unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația 
forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
125/2018). 
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4.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de uregnță 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). 

5.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic PLx. 165/2018). 

6.Dezbaterea și analiza  propunerii legislative  pentru 
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic Plx. 432/2017). 

7.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 104/2018). 

8.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării″ (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisia pentru administarație publică și amenajarea 
teritoriului;  PLx 82/2018). 

9.Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgență, a proiectului 
de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale (aviz pentru: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 95/2018). 

10.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind trecerea 
Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române″ în domeniul 
public al Comunei Brebu și în administarea Consiliului Local al 
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Comunei Brebu  (aviz pentru: Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisia juridică de disciplină și 
imunități;  PLx 110/2018). 

11.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine cu supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din 
clasele I-IV din învățământul de stat și confesional (aviz pentru: 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru 
administarație publică și amenajarea teritoriului;  PLx 146/2018). 

12.Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal (aviz pentru: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Plx 
8/2018).  

Au fost prezenţi 20 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Aurel Robert Boroianu, Iarco Furic, 
Gheorghe Tinel, Emanuel Iuliu Havrici și Ciprian Constantin Șerban 
au fost absenți. 
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Ilie Covrig, secretar de stat, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Ion Câmpeanu, secretar de stat, Ministerul Mediului; 
 -domnul Constantin Dan Deleanu, subsecretar de stat, 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -domnul Dănuț Iacob, director , Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Ruxandra Piciurea, șef serviciu, Ministerul 
Finanțelor Publice; 

-domnul George Marinescu, șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
Publice; 

-doamna Ioana Prodan, consilier, Ministerul Finanțelor 
Publice; 

 -domnul Sașa Lovin,     consilier,   Ministerul  Finanțelor 
Publice; 
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-domnul Neculai Șelaru, președinte, Asociația Generală a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România; 

-domnul Constantin Drăgănescu, președinte executiv, 
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România; 

-domnul Codruț Bilea, director, Regia Națională a Pădurilor 
Romsilva. 

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 pentru modificarea Legii nr.  56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier național. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  completarea lit. a) - d) ale art. 
6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 
național, cu modificările 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, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat în forma prezentată de Senat. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect amendarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru îndreptarea unei erori 
materiale din cuprinsul alin. (10) al art. 16 din lege, strecurată în 
timpul procesului legislativ. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
și a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic care 
a întocmit un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise 
redate în anexa, care face parte integrantă din prezentul raport. 
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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 Iuliu Emanuel Havrici.
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, la 
propunerea domnului deputat Ioan Terea, constituirea unei 
subcomisii în conformitate cu art. 47 lit. e) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  la care să participe și reprezentanții Ministerului Apelor 
și Pădurilor și cei ai Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. 
Componența nominală a subcomisiei a fost următoarea: Ioan Terea 
(președinte), Corneliu Olar (membru), Csaba-István Sebestyén 
(membru), Loránd-Bálint Magyar (membru), Ion Tăbugan (membru) 
și Iuliu Emanuel Havrici (membru). 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege   privind 
trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-
vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul 
public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor suprafețe de 
fond forestier încadrate în grupa I funcțională-vegetația forestieră cu 
funcții speciale de protecție 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, prin derogare de la dispozițiile art. 10 
și 34 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat și a fost repartizat  Comisiei  pentru mediu și echilibru 
ecologic  și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. Domnii deputați Eugen Neață și Vasile Cocoș au depus 
amendamente la proiectul de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
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completările ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  au fost desemnat domnul deputat Tinel Gheorghe. 
 Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor până la 
primirea unui punct de vedere din partea Ministerului Apelor și 
Pădurilor.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  privind 
aprobarea Ordonanței de uregnță 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, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Sorin Ioan Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât  ca acest 
proiect de lege să fie analizat în subcomisia constituită în 
conformitate cu art. 47 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  la care să 
participe și reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și cei ai 
Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege   pentru 
modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic PLx. 165/2018). 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit. ad) și a art. 
42 lit. o) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
introducerii unor excepții referitoare la faptele care constituie 
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acțiunea de vânătoare și la cele care constituie infracțiunea de 
braconaj, ca urmare a completării Legii nr. 550/2004 privind 
organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, 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, raportor al proiectului de lege mai sus 
menționat  a fost desemnat domnul deputat Sorin Ioan Roman. 
 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  
pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.23 din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulteriore, în 
vederea stabilirii de către autorităţile publice locale, după consultarea 
gestionarilor faunei cinegetice şi a reprezentanţilor fermierilor, a 
numărului de câini care însoţesc turmele sau care sunt folosiţi pentru 
paza stânelor. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și a fost 
repartizată și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 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 Sorin Ioan Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate  de voturi ( s-au înregistrat trei abțineri), întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
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 Ședința a continuat cu  avizarea  proiectului de lege  pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
stabilirii unui termen corelat obligației autorităților publice centrale 
competente de a emite derogări, precum și a sancționării nerespectării 
acestui termen. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Comisia 
pentru agricultură urmând să întocmească un aviz pentru  Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic. 
 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 Corneliu Olar.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui aviz  
favorabil care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 Ședința a continuat cu  avizarea  proiectului de lege   pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării“. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni 
și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu 
modificările ulterioare, urmărindu-se majoritatea cuantumului 
anumitor facilități. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Comisia 
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pentru agricultură urmând să întocmească un aviz pentru  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administarație 
publică și amenajarea teritoriului. 
 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 Vasile Gudu și Corneliu 
Olar.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui aviz  
favorabil care va fi transmis Comisiei  pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisiei pentru administarație publică și amenajarea teritoriului. 
 Ședința a continuat cu  avizarea  proiectului de lege  privind 
aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
|Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în vederea corectării 
unor referințe juridice și a completării unor norme care au fost 
evidențiate în rezultatele evaluării realizate de Comisia Europeană, 
ca urmare a procesului de verificare a calității transpunerii IED în 
România și în statele membre ale Uniunii Europene, în scopul evitării 
declanșării acțiunii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin 
statelor membre. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Comisia 
pentru agricultură urmând să întocmească un aviz pentru  Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic. 
 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 Ciprian Constantin 
Șerban. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui aviz  
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favorabil care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 Ședința a continuat cu  avizarea  proiectului de lege privind 
trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului 
și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române″ în 
domeniul public al Comunei Brebu și în administarea Consiliului 
Local al Comunei Brebu.   
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare trecerea Lacului Brebu din 
domeniul public ala statului și din administrarea Administrației 
Naționale „Apele Române“ în domeniul public al Comunei Brebu și 
în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat, Comisia pentru agricultură urmând să 
întocmească un aviz pentru  Comisia pentru administrație publică și 
amenajarae teritoriului și Comisia juridică 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 Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ,cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui aviz  
favorabil care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice de disciplină și imunități. 
 Ședința a continuat cu  avizarea  proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine cu supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din 
clasele I-IV din învățământul de stat și confesional. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul 
de stat și confesional, cu modificările ulterioare. Proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat, Comisia pentru agricultură urmând să 
întocmească un aviz pentru Comisia pentru învățământ, știință, 
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tineret și sport și Comisia pentru administarație publică și amenajarea 
teritoriului. 
 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, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri) întocmirea unui aviz  
favorabil care va fi transmis Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport și Comisiei pentru administarație publică și 
amenajarea teritoriului. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost propunerea 
legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul aplicării cotei reduse 
de TVA (de 5%), calculată asupra bazei de impozitare, în ceea ce 
privește livrarea de lemn de foc către persoanele fizice. 
 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 Corneliu Olar. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-a înregistrat o abținere) întocmirea unui aviz  
favorabil care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
  
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 12  aprilie  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). 
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 Au fost prezenţi 18 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Aurel Robert Boroianu, Iarco Furic, 
Gheorghe Tinel, Emanuel Iuliu Havrici,  Loránd-Bálint Magyar, 
Adrian Claudiu Prisnel și Ciprian Constantin Șerban au fost absenți. 
       

VICEPREȘEDINTE, 
Dănuț PĂLE 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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