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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.04.2018             
Nr. 4c-4/219 

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 martie 2018 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20, 21  
și 22 martie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006  (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 58/2018). 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
81/2017 privind modificarea 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 retrimis 
din plen; PLx 583/2017).  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
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Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul garantării (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 51/2018).  

4. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 56/2018). 

5. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și 
Alimentare (raport; PLx 77/2018). 

6. Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor 
cu tema: Situația privind fondul forestier național. 

7. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind Legea 
muntelui (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 80/2018). 

8. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
laptelui în zona montană ( raport; PLx 79/2018). 

9. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata 
Românească, Brună și Sura de Stepă (raport; PLx 78/2018). 

10.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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Lucrările şedinţei din ziua de 20 martie 2018 au avut 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006  (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului; PLx 58/2018). 

2. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
81/2017 privind modificarea 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 retrimis 
din plen; PLx 583/2017).  

3. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul garantării (raport 
comun cu: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; PLx 51/2018).  

4. Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru abrogarea 
art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 56/2018). 

5. Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență, a Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și 
Alimentare (raport; PLx 77/2018). 
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6. Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor 
cu tema: Situația privind fondul forestier național. 

Au fost prezenţi 23 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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici, Loránd-Bálint 
Magyar,  Nicu Niţă, Corneliu Olar, Ioan Sorin Roman, Ionuţ 
Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion 
Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați 
Adrian-Claudiu Prisnel și Csaba-István Sebestyén au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat, Ministerul  

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ilie Covrig, secretar de stat pentru păduri, Ministerul  

Apelor și Pădurilor; 
- domnul Florin Barbu, director general,  Agenția Națională de  

 Îmbunătățiri Funciare; 
- domnul Ion Codruț Bilea, director general Direcția Fond  

Forestier și Amenajarea Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor 
Romsilva; 

- domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
    - domnul Aurel Popescu ,președinte Asociația ROMPAN; 
    -domnul Vasile Varvaroi, președinte, Organizația 
Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare – Cereale.  

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 și completarea Legii serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/2006.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 
5 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
stabilirii unor prevederi derogatorii de la legislația în vigoare privind 
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regimul fondului forestier și al unor zone protejate. De asemenea, se 
propune abrogarea unor prevederi referitoare la sistemul indicatorilor 
de performanță și serviciilor publice; obligația autorităților 
administrației publice locale de a iniția procedura de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii cu cel puțin 6 luni înainte de 
încetarea contractelor în curs, aprobarea de către autoritățile 
deliberative ale Unităților Administrativ Teritoriale a prelungirii, în 
condițiile legii, a unor contracte de delegare a gestiunii, prin act 
adițional încheiat între operatori și Unitățile Administrativ 
Teritoriale, precum și între operatorii regionali și asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
pentru administrație 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   Ioan Terea. 
  Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o altă ședință. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind 
modificarea 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. 
 În conformitate cu prevederile art. 70  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege a fost retrimis din plen Comisiei în 
vederea întocmirii unui raport suplimentar. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței pe filiera cerealelor și aproduselor procesate din 
cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea întăririi disciplinei 
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și responsabilității partenerilor pe filiera de comercializare prin 
instituționalizarea utilizării unor contracte de vânzare unitare, pentru 
a evita discriminarea, asigurând astfel, un grad ridicat de 
predictibilitate activității de valorificare a cerealelor. Proiectul 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 domnul deputat   Alexandru Stănescu. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei, au hotărât cu 
majoritate de voturi (înregistrându-se o abținere), adoptarea 
proiectului de lege mai sus menționat cu  amendamentele admise,  
redate în anexa care face parte integrantă din raportul suplimentar. 
 Ședința a continuat cu  dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul garantării.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglemnetare modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime 
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
56/2016. Demersul legislativ propune implementarea instrumentului 
financiar de creditare cu partajarea riscului, în scopul evitării unor 
eventuale sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 
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Acordul de finanțare, precum și pentru motivarea unui număr cât mai 
mare de beneficiari de a accesa fonduri publice nerambursabile 
alocate pentru realizarea obiectivelor strategice ale PNDR 2014-
2020. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii unui 
raport comun. 
 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   Marian Sorin Vrăjitoru. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare 
în forma prezentată de Senat, care va fi înaintat Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 
 Ședința  a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
abrogarea art. 291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat are ca obiect de reglementare corelarea 
reglementărilor din cuprinsul Legii îmbunătățirilor funciare nr. 
138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere că  prin modificări succesive dispozițiile prevăzute 
la articolul 291 au fost preluate în textul articolului 293 prin Legea nr. 
133/2017. Proiectul de lege mai sus menționat a fost adoptat de Senat 
și a fost repartizat și Comisiei judice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru industrii și servicii. 
 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   Vasile Gudu. 
 Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o altă ședință. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 
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67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional 
pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru 
Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.24/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea colectării, verificării informaţiilor primare, centralizării, 
procesării, analizării şi transmiterii informaţiilor privind piaţa 
produselor agricole şi alimentare, prevăzute la Anexele I-III din 
Regulamentul de punere în aplicare (UE)2017/1185 de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură şi Oficiul Naţional al Viei şi 
Produselor Vitivinicole, după caz. Proiectul  introduce prevederi 
distincte referitoare la piaţa zahărului şi a laptelui, precum şi pentru 
sectorul apicol, în scopul implementării noilor dispoziţii europene în 
materie. Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 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 Sorin Roman. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat întâlnirea cu 
reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor cu tema: Situația 
privind fondul forestier național. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu l-a prezentat pe 
domnul Ilie Covrig membrilor Comisiei. Domnia sa a fost numit 
secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor în data de 7 martie 
2018. 
 Domnul deputat Corneliu Olar i-a solicitat domnului secretar 
de stat Ilie Covrig să analizeze cum pot fi corelate următoarele acte 
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normative: Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017 cu Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și 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. 
 Domnul deputat Tinel Gheorghe  a dorit mai multe clarificări 
privind urătoarele aspecte: 
 - gradul redus de împădurire, din România, care este doar de 
29%-30% din suprafaţa totală a terenurilor, țara noastră ocupând 
locul 20 în Uniunea Europeană privind gradul de acoperire forestieră; 
 - care este stadiul actual şi perspectivele realizării sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de protecţie; 
 -cum sprijină Regia Națională a Pădurilor Romsilva programul 
împăduririlor terenurilor degradate; 
 - accesibilizarea fondului forestier național, respectiv rețeaua 
de drumuri forestiere să fie administrate de unitățile administarativ 
teritoriale, care este punctul de vedere al Regiei Naționale a Pădurilor 
Romsilva și cu ce sprijină Ministerul Apelor și Pădurilor acest 
demers. 
 În opinia domnului deputat Emanuel Havrici, de profesie 
inginer silvic, sectorul forestier din România poate beneficia de un 
plan de acțiune structurat în două etape : 

- strategie pe termen scurt; 
- strategie pe termen lung; 

 Domnia sa a subliniat că în Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost adoptate 
în cursul anului 2017 șapte legi având ca obiect de reglementare 
domeniul silvic. 
  În ceea ce privește strategia pe termen scurt  Legea nr. 46/2008 
Codul silvic, republicată, permite conform articolului 59  utilizarea 
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lemnului subțire de rășinoase la licitațiile organizate pentru operatorii 
economici și ulterior la populație. Sunt direcții silvice care au 
excedent de lemn subțire pentru care nu au solicitări. Soluția propusă 
de domnul deputat a fost modificarea cu celeritate a Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică. De asemenea, domnul deputat a identificat motivul creșteri 
artificiale a prețului lemnului și anume volumul foarte mare operat la 
prestările de servicii și neadjudecat. Soluțiile asigurării lemnului de 
foc pentru cele trei milioane de gospodării ale populației se pot găsi 
în urma dezbaterilor în cadrul unei subcomisii cu specialiștii din 
domeniu. 
 În privința strategiei pe termen lung, domnul deputat a propus 
ca aceasta să se construiască pe 50-100 de ani cu un ciclu de producție 
de 100-120 de ani după modelul țărilor nordice. În prezent din 
aproximativ 650 mii de hectare de pădure se exploatează 17-18 
milioane de mc, în medie sub 3mc/an/ha, în timp ce în Finlanda se 
exploatează an/ha aproximativ 15,6 mc. Acest deziderat poate fi atins 
prin legislație (prin debirocratizare), un sistem de control aplicat și 
accesibilizarea la resursă. În opinia domnului deputat Havrici, 
Sistemul SUMAL are unele vulnerabilități care pot fi corectate sau se 
poate apela  la un Sistem mai performant de urmărire a trasabilității 
masei lemnoase recunoscut în Uniunea Europeană. 
 Domnul secretar de stat Ilie Covrig a confirmat că modificarea 
și completarea articolului 59 prin Legea nr. 175/2017 nu a asigurat 
lemnul de foc pentru populație, întrucât resursa se găsește în zona 
montană, iar solicitările sunt mai mari în zona de câmpie și de deal. 
 De asemenea, domnul secretar de stat a precizat că Legea nr. 
171/2010 privind  stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, 
modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 și 
aprobată prin Legea nr. 134/2017 a dus la imobilizarea atât a lemnului 
de foc cât și a lemnului de lucru.   
 Un alt impediment în asigurarea lemnului de foc al populației 
îl reprezintă inexistența amenajamentelor silvice pe suprafețele 
cuprinse între 10 și 100 ha. 
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 Domnul secretar de stat a precizat  că a participat de curând la 
întâlnirea Asociației proprietarilor de păduri private din România 
care și-a propus să împădurească pe parcursul acestui an o suprafață 
de peste 6000 ha din care 4000 ha din regenerări naturale și 2000 prin 
împădurire. În urmă cu o săptămână a fost demarată Campania de 
plantare a arborilor, Regia Națională a Pădurilor Romsila a plantat pe 
o suprafață de 2,2 ha perdele forestiere de protecție pe terenurile pe 
care le are în administrare la Herghelia Jegălia și Herghelia Dor 
Mărunt. În decursul acestui an regia Națională a pădurilor Romsilva 
își propune să planteze până la 8,2 ha de perdele forestiere de 
protecție în acesată primăvară, iar pe măsură ce avansază procesul de 
expropriere să ajungă la 120 ha. 

 În privința drumurilor forestiere există solicitări de la 
Unitățile Administarativ Teritoriale pentru a le administra și sunt de 
asemenea, demarate proceduri de cadastrare a acestor drumuri, 
urmând ca acest transfer de la RNP Romsilva la UAT-uri să se facă 
prin Hotărâre de Guvern. 

 
 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 21  martie  2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Dezbaterea și analiza Proiectului  de Lege privind Legea 
muntelui (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic; PLx 80/2018). 
 2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
laptelui în zona montană ( raport; PLx 79/2018). 
 3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata 
Românească, Brună și Sura de Stepă (raport; PLx 78/2018). 

Au fost prezenţi 23 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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu 
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Olar, Adrian-Claudiu Prisnel , Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. Domnii deputați Loránd-Bálint 
Magyar și Csaba-István Sebestyén au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 

- domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Adrian Câciu, director cabinet secretar de stat,  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Tiberiu Ștef, consilier al ministrului agriculturii Petre  
Daea; 

- domnul Lazăr Lațu, director general, Agenția Zonei Montane; 
- doamna Maria Gheorghiță, director direcție, agenția Națională  

pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"; 
- domnul Aurel Macarie, consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- domnul Emil Dumitru, președinte Federația Națională PRO  

AGRO; 
- domnul profesor dr.  Valeriu Tabără, președinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești; 
- domnul profesor dr. Ioan Jelev, vicepreședinte, Academia de  

Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești; 
- domnul Daniel Achim Băluță, primar Comuna Vaideeni, 

 județul Vâlcea; 
- domnul Șteofil Creangă, director, Stațiunea de Cercetare- 

Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor, localitatea Dancu județul 
Iași; 

- domnul Gheorghe Săplăcan, director, Stațiunea de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Creștere Bovinelor Arad. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
Primul punct dezbătut a fost proiectul de lege privind Legea  

muntelui. 
Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare dezvoltarea durabilă și inclusivă 
a zonei montane, întrucât, Legea muntelui nr. 347/2004 republicată, 
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cu modificările ulterioare nu mai este funcțională în prezent. 
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 Ioan Dîrzu  și Corneliu 
Olar. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință.  

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de lege privind 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare a laptelui în zona montană. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona 
montană, al cărui scop este facilitarea accesului la finanțare a 
investițiilor pentru înființarea  acestor centre. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 

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 Dănuț 
Păle. 

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de 
taurine din rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programului 
multianual de susținere a activității în sectorul creșterii taurinelor din 
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rasele Bălțata Românească și Brună, prin investiții, pentru realizarea 
de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducție, inclusiv 
pentru prima populare, precum și pentru stimularea asocierii în 
cooperative, denumit „Programul de susținere a crescătorilor de 
taurine din rasele Bălțata Românească și Brună“. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 

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 Loránd-Bálint Magyar 
și Csaba-István Sebestyén.  

Au urmat dezbateri generale. Membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pe articole pentru 
următoarea ședință. 

 
         Lucrările au continuat în ziua de 22 martie 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). 

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, Iarco Furic, Tinel 
Gheorghe,  Vasile Gudu, Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu 
Olar, Ioan Sorin Roman, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu 
Prisnel  și Csaba-István Sebestyén  au fost absenți.  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 
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