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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.03.2017 
Nr. 4c-4/123 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 28 februarie, 1 și 2 martie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 28 
februarie, 1 și 2 martie 2017, având următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică 
pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 405/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală (raport; PLx 
462/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea 
accesului la finanţare al fermierilor (raport; PLx 395/2016). 

4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 
Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (aviz; 
PLx 117/2017). 
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5. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 23/2017) şi 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(PLx 162/2014). 

Lucrările şedinţei din ziua de 28 februarie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică 
pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la 
schimbările climatice (raport comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 405/2016). 

2. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală (raport; PLx 
462/2016). 

3. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea 
accesului la finanţare al fermierilor (raport; PLx 395/2016). 

4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 
Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (aviz; 
PLx 117/2017). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Lazslo Nagy Csutak, vicepreședinte al Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor; 
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- domnul Gheorghe Constantin – director, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 

- doamna Andreea Agrigoroaei - șef serviciu, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- domnul Mihai Mitrofan - șef serviciu, Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale; 

- doamna Adina Ciurea - șef serviciu, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- doamna Dana Chircă – consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

- domnul Nicolae Cristea – consilier, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena-Diana Zidaru – consilier, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 
Munteanu, președintele Comisiei.  
 S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi 
economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării 
la schimbările climatice (PLx 405/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege și a precizat că acesta a fost adoptat de Senat, iar 
raportul care se va întocmi este unul comun cu Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea 
legislativă, întrucât exista în vigoare Hotărârea Guvernului  nr. 
1208/2006 prin care s-a aprobat un Program de redimensionare 
ecologică și economică în sectorul românesc al Luncii Dunării, precum 
și finanțarea acestuia. Ca urmare, demersul normativ trebuie raportat la 
actualele realități legislative în domeniu, eliminând astfel paralelismele 
de reglementare respinse de normele de tehnică legislativă.  

Domnia sa a afirmat că, întrucât propunerea are impact asupra 
bugetului de stat, aceasta nu respectă prevederile art. 138 alin. (5) din 
Constituție, art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și 
Legea nr. 69/2010, art. 7 privind  responsabilitatea fiscală publică. 
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Au urmat dezbateri.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe – a sesizat unele inadvertențe în 

afirmațiile anterioare și a susținut că nu poate fi vorba de lipsa surselor 
de finanțare din moment ce Hotărârea Guvernului  nr. nr. 1208/2006 
este în vigoare. Fondurile bănești trebuie să fie prevăzute în buget. 
Textul de lege poate fi amendat și să se menționeze că, la data adoptării 
proiectului de lege, Hotărârea Guvernului  nr. 1208/2006 se abrogă. 
Guvernul ar trebui să vină cu soluții și să nu facă presiuni și să paseze 
răspunderea asupra Apelor Române.  

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat poziția Guvernului și a precizat că nu au fost de acord cu 
scoaterea terenurilor din circuitul agricol, dar nu a afirmat nimeni că ar 
fi împotriva ecologizării.  

Domnul Constantin Gheorghe, director în MAP, a susținut 
prevederile din proiectul de lege.  

S-a supus aprobării propunerea de întocmire a unui preraport de 
respingere. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au 
înregistrat 20 de voturi pentru respingere și 4 abțineri.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală 
(PLx 462/2016). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege și a arătat că proiectul de lege a fost adoptat de Senat 
în forma prezentată de Guvern.  

Proiectul de lege este urgent pentru a evita deschiderea acțiunii de 
infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra 
producătorilor români ce vor fi penalizați, prin interzicerea accesului la 
piața europeană.  

Proiectul implementează prevederile Regulamentului (CE) 
1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală. 
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Aveți în mapă un  raport preliminar după care lucrați. raportul 
preliminar cuprinde unele modificări de tehnică legislativă, precum și 
corelări cu legislația în vigoare.  

Raportul preliminar mai cuprinde dispoziții privind sancțiuni și 
contravenții, pentru a înlătura faptele ce împiedică implementarea 
urgentă a legii.  

Au urmat dezbateri generale și dezbateri pe articole. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a 
fost votat în unanimitate, urmând a se întocmi un raport de adoptare.  

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate, amânarea 
dezbaterilor la Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea 
accesului la finanţare al fermierilor (PLx 395/2016), pentru punerea de 
acord a prevederilor cu documentele europene. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind 
aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat (PLx 117/2017). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate. 

Lucrările comisiei au fost continuate în ziua de 1 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 23/2017) şi 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 24 de deputați, membri ai Comisiei.  
Lucrările comisiei au fost continuate în ziua de 2 martie 2017, 

având următoarea ordine de zi: 
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1. Studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 23/2017) şi 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
(PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Magyar Lorand-Balint a fost absent. 

   
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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