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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 05.06.2019
Nr. 4c-5/296 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 20 și 21 mai 2019 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 20 și 
21 mai 2019, având următoarea ordine de zi: 

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

2.Studiu individual asupra 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). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 20 mai 2019 au avut următoarea 

ordine de zi: 
1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 

suplimentele alimentare (raport comun cu: Comisia pentru sănătate și 
familie; PLx. 468/2012). 

2.Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
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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. Domnul deputat  Cristian Ghinea  a fost absent. 

 
 Lucrările au continuat în ziua de 21 mai 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

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

2.Studiu individual asupra 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. Domnul deputat  Cristian Ghinea  a fost absent. 

 
VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 

                  Dănuț PĂLE         Dan Ciocan 
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