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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 30.05.2017 
Nr. 4c-4/298 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 mai 2017 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 

23, 24 și 25 mai  2017, având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu:  Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; PLx. 
513/2006). 

2. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu : Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; Plx. 
318/2016). 

3. Dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (aviz comun, potrivit art. 
65 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, republicată, cu : 
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senatul României; PLx. 3/2016). 

4. Dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu 
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privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (aviz comun, 
potrivit art. 65 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, republicată,  
cu : Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Senatul României; 
PLx. 5/2016). 

5. Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”(raport; Plx. 581/2014). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 23 mai 2017 au avut 

următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu:  Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; PLx. 
513/2006). 

2. Dezbaterea și analiza, Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (raport 
comun cu : Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; Plx. 
318/2016). 

Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost înlocuit de 
domnul deputat Corneliu Olar. 

 Au participat ca invitați: 
- doamna Adina Ciurea, şef serviciu, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 - domnul Mihai Păun, consilier juridic, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan 

Dârzu, vicepreședintele Comisiei.   

  S-a trecut la dezbaterea și analiza, Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; PLx. 
513/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege a fost adoptat de Senat şi a fost 
repartizat şi Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi  în vederea 
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întocmirii raportului comun. Aceasta a elaborat un raport preliminar 
de adoptare cu amendamente. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a precizat că modificările 
aduse, Legii 205/2004 prin Legea nr. 187/2012, incriminează sub 
forma unei singure infracţiuni faptele de violenţă îndreptate 
împotriva animalelor, uniformizându-şi regimul sancţionator 
aplicabil acesteia, prin stabilirea unui singur interval al pedepsei 
închisorii (de la 3 luni la 1 an), alternativ cu amenda, pentru toate 
variantele normative ale infracţiunii. 

Domnul deputat Dănuţ Păle a propus îmbunătăţirea actualei 
legi. 

Membrii Comisiei au hotărât în  unanimitate de voturi 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza, Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; 
Plx. 318/2016. 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat şi a fost 
repartizată şi Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi  în vederea 
întocmirii raportului comun.  

Membrii Comisiei au hotărât în  unanimitate de voturi 
amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru o şedinţă viitoare. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24  mai 2017, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (aviz comun: Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul 
României; PLx. 3/2016). 

2. Dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (aviz comun: 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Senatul României; PLx. 
5/2016). 
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Au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost înlocuit de 
domnul deputat Corneliu Olar. 

Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

S-a trecut la dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (aviz comun, 
Senat/Camera Deputaţilor; PLx. 3/2017). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege potrivit art. 65 alin. (2) lit. b) din 
Constituţia României, republicată, a fost repartizt şi Comisiei  
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul 
României în vederea întocmirii avizului comun. 

De asemenea, a precizat că rectificarea bugetară vizează atât 
suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 548.800 lei 
pentru obiectivul – Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, 
cât şi diminuarea cu 168,4 milioane lei în principal la proiectele de 
investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente 
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. 

 Au fost redistribuite sumele pentru plata deconturilor la 
motorină aferente trimestrului II şi III 2016 şi acordarea ajutoarelor 
de minimis pentru sectorul zootehnic. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil care va fi înaintat Comisiei  pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul României în 
vederea întocmirii avizului comun. 

S-a trecut la dezbaterea și avizarea, Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016  (aviz 
comun, Senat/Camera Deputaţilor; PLx. 5/2017). 

Domnul Anton Păștinaru, consilier parlamentar, a informat 
Comisia  că proiectul de lege potrivit art. 65 alin. (2) lit. b) din 
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Constituţia României, republicată, a fost repartizat şi Comisiei  
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul 
României în vederea întocmirii avizului comun. 

Rectificarea bugetară a vizat suplimentarea cu suma de 
1.090,6 milioane lei, per sold, din care: 85,7 milioane lei 
reprezentând subvenţii în agricultură şi 1.090 milioane lei 
reprezentând plăţile finale aferente schemelor de plăţi directe pentru 
campania agricolă 2016.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil care a fost înaintat Comisiei  pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senatul României în 
vederea întocmirii avizului comun. 

Lucrările au continuat în ziua de 25  mai 2017, având 
următoarea ordine de zi:  

1.Studiu individual asupra Propunerii legislative „Legea 
zootehniei”; Plx 581/2014. 

Au fost prezenţi 22 de deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei. Domnul deputat Nechita-Adrian Oros a fost înlocuit de 
domnul deputat Corneliu Olar iar domnul deputat Loránd-Bálint 
Magyar a fost absent. 

A urmat studiu individual asupra Propunerii legislative 
„Legea zootehniei”; Plx 581/2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

Ioan Munteanu       Dan Ciocan 
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