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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 27.03.2017 
Nr. 4c-4/173 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 și 23 martie 2017 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
21, 22 și 23 martie 2017, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 134/2017). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 837/2015). 

3. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor 
european durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate (sesizare 
în fond; COM (2016) 739). 

4. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate 
și familie; PLx 468/2012). 

Lucrările şedinţei din ziua de 21 martie 2017 au avut 
următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (raport comun cu 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 134/2017). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 837/2015). 

3. Dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor 
european durabil  - Acţiunea europeană pentru durabilitate (sesizare 
în fond; COM (2016) 739). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Cristian Ghinea, Adrian-Nechita Oros și  
Ionuț Simionca au fost absenți. 

 Au participat ca invitați: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- domnul Istrate Stețco – secretar de stat, Ministerul Apelor și 

Pădurilor; 
- doamna Ileana Spiroiu – director general adjunct, Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Munteanu, președintele Comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 134/2017). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
proiectul de lege. 
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Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
întocmirea unui preraport de adoptare. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Membrii comisiei de agricultură au hotărât, în unanimitate, 
amânarea analizei pentru Propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx 837/2015). 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor 
european durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate (COM 
(2016) 739). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  - 
Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană 
pentru durabilitate și a subliniat că aceasta reiterează importanța 
Agendei 2030 pentru realizarea obiectivelor pe termen lung ale 
Uniunii Europene, care cuprind și „Eradicarea foametei, garantarea 
securității alimentare, îmbunătățirea alimentației și promovarea 
agriculturii durabile.  

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
emiterea unui proiect de opinie favorabil. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de 22 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate 
și familie; PLx 468/2012). 

2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; PLx 837/2015). 
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Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Adrian-Nechita Oros și Ionuț Simionca 
au fost absenți. 

A participat ca invitat domnul Dumitru Daniel Botănoiu,  
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Munteanu, 
președintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (PLx 468/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a propus întocmirea unui 
preraport de respingere. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au 
înregistrat 21 de voturi pentru și 1 abținere.  

S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(PLx 837/2015). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a prezentat 
principalele modificări prevăzute în proiectul de preraport întocmit 
de comisie.   

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul 
MADR a mulțumit membrilor comisiei pentru sprijinul acordat 
ministerului și a afirmat că modificările propuse au darul de a 
facilita derularea unor programe aflate în sarcina MADR. 

Domnul deputat Nicolae Giugea a atras atenția în legătură cu 
parcurile fotovoltaice, pentru a căror realizare au fost scoase din 
circuit terenuri cu destinație agricolă.  

Domnul deputat Vasile Gudu a cerut clarificarea situației 
terenurilor aflate în Delta Dunării, aproximativ 10.000 ha, care sunt 
lucrate, dar pentru care utilizatorii nu primesc subvenții. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. Toate articolele au fost 
votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de preraport a fost 
votat cu majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi pentru și 1 vot 
împotrivă. 
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Lucrările în ședință au continuat în ziua de 23 martie 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 162/2014). 

Au fost prezenţi 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Magyar Lorand-Balint, Adrian-Nechita 
Oros și Ionuț Simionca au fost absenți. 
 A urmat studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 162/2014). 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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