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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 28.06.2018             
Nr. 4c-4/448 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 12, 13 și 14 iunie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 13 
și 14 iunie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea  
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România” 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
172/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea 
unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia 
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva 
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
125/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 337/2018). 
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4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitar veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitar veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitar 
veterinare și pentru siguranța alimentelor  ale produselor alimentare 
și hranei pentru animale provenite din țări terțe (raport; PLx. 
347/2018). 

5.Dezbaterea și analiza proiectului de Lege pentru modificarea 
punctului 1 din anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor (raport; PLx 288/2018). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

7.Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor 
cu tema: Situația privind fondul forestier administrat de Regia 
Națională a Pădurilor-Romsilva. 

8.Întâlnirea membrilor Comisiei pentru agricultură cu 
delegația Grupului parlamentar de prietenie din Adunarea Națională 
Franceză. 
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9.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). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 12 iunie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea  
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România” 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
172/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind trecerea 
unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia 
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva 
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale (raport 
comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; PLx 
125/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(raport comun cu: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; PLx. 337/2018). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitar veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitar veterinare ale 



4 
 

animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitar 
veterinare și pentru siguranța alimentelor  ale produselor alimentare 
și hranei pentru animale provenite din țări terțe (raport; PLx. 
347/2018). 

5.Dezbaterea și analiza  proiectului de Lege pentru 
modificarea punctului 1 din anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor (raport; PLx 288/2018). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului (raport comun cu: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități; PLx 336/2018). 

7.Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor 
cu tema: Situația privind fondul forestier administrat de Regia 
Națională a Pădurilor-Romsilva. 

Au fost prezenţi 24 deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, 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, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru. 

 Domnii deputați Nechita-Adrian Oros ( înlocuit la dezbateri 
de domna deputat Angelica Fădor)   și Adrian Claudiu Prisnel au fost 
absenți.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Ilie Covrig, secretar de stat, Ministerul Apelor și 
Pădurilor; 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
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 -domnul Traian Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul Dragoș Ciprian Pahonțu, director general, Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva; 
  
 -domnul Teodor Iulian Gheorghe, director general   Direcţia 
Generală pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului; 
 -domnul Dănuț Iacob, director, Ministerul Apelor și Pădurilor; 
 -doamna Elena Filip, șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -domnul Valeriu Tabără, președinte, Academia de Științe 
Agricole și Silvice „ Gheorghe Ionescu Șișești”;  
 -domnul Laurențiu Baciu, președinte  Liga Asociațiilor 
Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Eugenia Dragnea, director executiv, Liga 
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România; 
 -doamna Alina Letiția, jurist, Liga Asociațiilor Producătorilor 
Agricoli din România;  
 -domnul Florentin Bercu, director executiv, Uniunea 
Cooperativelor de Ramură din România; 
  

În conformitate cu prevederile art. 63   din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii 
nr. 526/2003 pentru aprobarea  Programului național de dezvoltare a 
turismului „Schi în România”  a fost dezbătut în ședință comună cu 
membrii Comisiei pentru industrii și sevicii. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Iulian Iancu care a pecizat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.526/2003, în vederea clarificării 
procedurii de scoatere definitivă din fondul forestier naţional sau din 
circuitul agricol a terenurilor destinate realizării Programului naţional 
de dezvoltare a turismului „Schi în România”. Proiectul de lege a fost 
repartizat conform prevederilor art. 64 alin. (1) din Regulamentul 
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Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare  Comisiei pentru agricultură.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 Ciprian Constantin 

Șerban. 
Domnul deputat Iulian Iancu a solicitat amănarea dezbaterilor   

proiectului de lege mai sus menționat. De asemenea, domnia sa a 
solicitat Ministerului Apelor și Pădurilor o situație pe județe cu 
suprafețele de teren disponibile pentru a fi incluse în Programul „Schi 
în România”.   

În conformitate cu prevederile art. 61   din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, ședința a continuat la Comisia pentru agricultură. 

 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 privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I 
funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor suprafeţe de 
fond forestier încadrate în grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu 
funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul 
public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora, prin derogare de la dispoziţiile art.10 
şi 34 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
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echilibru ecologic 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  Tinel Gheorghe. 

În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,în unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare cu amendamente care va fi transmis Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic și  Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului în vederea întocmirii raportului comun.  
 Ședința a continuat cu  dezbaterea  proiectului de lege  pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, în vederea clarificării situaţiei 
juridice a terenurilor aferente casei de locuit, anexelor gospodăreşti, 
precum şi a curţilor şi grădinilor din prelungirea acesteia care nu a 
fost definitivată până în prezent. Sunt avute în vedere şi unele terenuri 
pe care sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative de 
producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale 
fostelor cooperative de consum. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 
 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  Nicu Niță. 
 Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
ședință viitoare. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității 
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sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitar veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitar veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitar 
veterinare și pentru siguranța alimentelor  ale produselor alimentare 
și hranei pentru animale provenite din țări terțe. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) şi (6) ale 
art.66 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul eliminării 
obligativităţii pentru personalul cu funcţii publice de conducere din 
cadrul Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alșimentelor şi a unităţilor din subordine să deţină, în exercitarea 
funcţiei, certificat de securitate, respectiv autorizaţie de acces la 
informaţii clasificate. 
 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  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au hotărât 
,cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 4 voturi împotrivă), 
întocmirea unui raport  de adoptare cu amendamente admise. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de Lege pentru 
modificarea punctului 1 din anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activității sanitar veterinare și pentru 
siguranța alimentelor. 
  Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea punctului 1 din 
anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul definirii 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
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Alimentelor ca autoritate de reglementare şi control în domeniul 
sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-
ministrului. 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  Dănuț Păle. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât , în 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege mai sus 
menționat întrucât modificarea propusă  este cuprinsă ca amendament  
de adoptare în raportul la  Plx 347/2018. 
 Ședința a continuat cu dezbaterea  proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în administare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului. Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat și a fost repartizat și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare consolidarea pieţei funciare 
româneşti, măsurile preconizate vizând, printre altele: stabilirea 
ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune astfel: coproprietari 
şi rude până la gradul I, arendaşi, statul român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului, proprietari de terenuri agricole vecini precum și 
stabilirea condiţiilor cumulative pentru cumpărători persoane fizice 
să aibă reşedinţa/domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul oferit spre vânzare, desfăşurarea activităţii 
agricole pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul 
oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a 
ofertei de vânzare a terenului, stabilirea condiţiilor cumulative pentru 
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cumpărători persoane juridice: sediul social şi/sau secundar 
înregistrat pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
terenul oferit spre vânzare, veniturile obţinute din activităţi agricole 
să reprezinte minimum 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. 
Totodată, se reglementează obligativitatea utilizării stricte a 
terenurilor agricole, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim 
de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 
 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  Alexandru Stănescu. 
 Au urmat dezbateri pe articole și s-au formulat amendamente, 
urmând ca membrii comisiei să se pronunțe prin vot  final  în 
următoarea ședință. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi  a fost prezentarea domnului 
Dragoș Ciprian Pahonțu, director general, Regia Națională a 
Pădurilor Romsilva privind Situația  fondului forestier administrat de 
Regia Națională a Pădurilor-Romsilva la data de 31 decembrie 2017. 
 Fondul forestier proprietate publică a statului administrat de 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ocupa la data de 31 
decembrie 2017, conform raportărilor transmise de direcțiile silvice 
județene o suprafață de 3.138.781 ha, înregistrându-se o scădere de 
7012 ha față de situația existaentă la 31 decembrie 2016. 
 Prin aplicarea Legii nr. 192/2010, modificată și completată 
prin Legea nr.99/2015, privind trecerea unor drumuri forestiere și a 
lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și 
din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale 
acestora au fost emise avize și hotărâri ale Consiliului de 
Administarție al RNP- Romsilva pentru un număr de 25 de drumuri 
cu lungimea de 89,757 km. 
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 Scoaterea definitivă/ocuparea temporară a unor terenuri din 
fondul forestier proprietate publică a statului s-a efectuat în baza a 8 
documentații tehnice pentru o suprafață de 7,9158 ha. 
 În anul 2017 s-au înregistrat 15 solicitări de schimbare a 
categoriei de folosință a unor terenuri forestiere pentru suprafața 
totală de 46,2690 ha. 
 Programul de regenerare a pădurilor în anul 2017 a prevăzut 
lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafața de 14.252 ha din care: 
8721 ha (61,2%) prin regenerări naturale și 5.531 ha (38,8%) prin 
regenerări artificiale. 
 Lucrările de îngrijire a arboretelor tinere din fondul forestier 
proprietate publică a statului s-au realizat prin: 
 -degajări – față de 9.361 ha, suprafața stabilită prin programul 
anual, s-au efectuat lucrări pe 10.613,5 ha; 
 -curățiri – s-au realizat pe 17.040,1 ha față de 15.629 ha 
programate; 
 -rărituri – față de un program de 76,628 ha s-au realizat 
83.867,4 ha. 
 Recoltarea masei lemnoase în volum de 9.535,8 mii mc s-a 
realizar astfel: 
 -7.556,2 mii mc (79%), în cadrul contractelor de vânzare-
cumpărare de masa lemnoasă pe picior; 
 -441,8 mii mc (5%), prin prestări servicii de exploatare 
contractate cu operatori economici atestați; 
 -1.537,8 mii mc (16%), prin exploatare cu forțe proprii. 
 Aplicarea legilor fondului funciar în procesul de reconstituire 
a ternurilor forestiere la data de 31 decembrie 2017 au fost validate 
pentru suprafața de 3.304,698 ha și s-a pus în posesie suprafața de 
3.161.976 ha. 
 Programul de investiții al Regiei Naționale a Pădurilor – 
ROMSILVA finanțat din alocații bugetare, credite externe și din 
fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică 
însumează 56.495 mii lei, din care: 

-49.395 mii lei alocații bugetare din care: 
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 34.995 mii lei perdele forestiere de protecție; 

 14.400 mii lei alte investiții (corectarea torenților, 
drumuri forestiere, proiectare); 

 5.500 mii lei alocații bugetare și credit extern – BDCE; 

 1.600 mii lei fondul de ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică. 

 Exploatarea masei lemnoase s-a realizat în regie proprie 
volumul exploatat fiind de 1.505,3 mii mc (79,5%) și prin prestări de 
servicii 387,0 mii mc (20,5%). 
 Activitatea de vânătoare desfășurată prin cele 254 fonduri 
cinegetice în care se derulează contracte de gestionare încheiate pe o 
perioadă de 10 ani, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA a luat 
o serie de măsuri privind asigurarea de hrană, apă și adăpost, prin 
cultivarea suprafețelor din fondul forestier destinat acestui scop. 
 În cele 11 complexuri de vânătoare care funcționează în cadrul 
regiei, pe raza de activitate a 10 direcții silvice, în perioada ianuarie-
decembrie 2017, din acțiunile de vânătoare s-au obținut următoarele 
venituri: 
 -252702 lei (echivalentul a 561.156 euro) din acțiuni cu 
vânători români; 
 -208505 euro din acțiuni cu vânători străini. 
  
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 13 iunie 2018, 
având următoarea ordine de zi: 
 1.Întâlnirea membrilor Comisiei pentru agricultură cu 
delegația Grupului parlamentar de prietenie din Adunarea Națională 
Franceză.   
 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 
Olar,  Ioan Sorin Roman, Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, 
Valeriu-Andrei Steriu, Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan 
Terea, Sorinel-Marian Vrăjitoru.  
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 Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu 
Prisnel  au fost absenți. 
 Delegația franceză a avut următoarae componență: 
 -domnul deputat André Chassaigne (GDR), președintele 
Grupului Stânga Democrată și Republicană din Adunarea Națională, 
președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Franța; 
 -doamna deputat Carole Bureau-Bonnard (REM), 
vicepreședinte al Adunării Naționale, vicepreședinte al grupului de 
prietenie; 
 -domnul deputat Hubert Jullien-Laferriere (REM), 
vicepreședinte al grupului; 
 -domnul deputat Nicolas Forissier (LR), membru al grupului; 
 -doamna deputat Jeanine Dublé (NI), secretar al grupului; 
 -doamna deputat Laurence Trastour-Isnart (LR); 
 -domnul Lucian Iordache secretar executiv al grupului. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
 La lucrări a participat și doamna deputat Simona Bucura 
Oprescu, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu 
Republica Franceză – Adunarea Națională și domnul  Daniel 
Botănoiu, secretar de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 
 Concluziile întâlnirii au fost următoarele: Franța sprijină ideea 
unei Politici Agricole Comune mai flexibilă care să ofere fermierilor 
protecție împotriva riscurilor provocate de schimbările climatice și 
crizele care pot pune în pericol sănătatea publică și securitatea 
alimentară. Cofinanțarea nu reprezintă o ipoteză de lucru, iar în ceea 
ce privește subsidiaritatea, nu poate fi invocată decât în cazul în care 
se ia în considerare problematica specifică fiecărui stat membru al 
UE. 
 Partea română susține în continuare structura Politicii Agricole 
Comune pe cei doi Piloni, să existe flexibilitate între cei doi Piloni, 
plățile directe să-și păstreze cel puțin nivelul actual, iar birocrația 
pentru fermieri să se simplifice. 
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 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 iunie 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 24 membri ai 
Comisiei: Alexandru Stănescu , Ioan Dîrzu, Nechita-Adrian Oros, 
Dănuţ Păle  , Dan Ciocan, Nicolae Giugea, Aurel-Robert Boroianu, 
Florică Ică Calotă, Iarco Furic, Tinel Gheorghe,  Vasile Gudu, 
Emanuel-Iuliu Havrici,  Nicu Niţă, Corneliu Olar,  Ioan Sorin Roman, 
Csaba-István Sebestyén, Ionuţ Simionca, Valeriu-Andrei Steriu, 
Ciprian-Constantin Şerban, Ion Tabugan, Ioan Terea, Sorinel-Marian 
Vrăjitoru. 
 Domnii deputați  Loránd-Bálint Magyar și Adrian Claudiu 
Prisnel  au fost absenți.  
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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