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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.07.2018             
Nr. 4c-4/456 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 26 și 28 iunie 2018 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de  26 și 
28 iunie 2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate 
în scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ, 
știință, tineret și sport; PLx. 391/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 235/2018). 

4.Studiu individual asupra Proiectului „Legea zootehniei” 
(raport: Plx 581/2014). 
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Lucrările şedinţei din ziua de 26 iunie 2018 au avut 

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

modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx 
573/2017). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate 
în scopuri științifice (raport comun cu: Comisia pentru învățământ, 
știință, tineret și sport; PLx. 391/2018). 

3.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx 235/2018). 

Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Florică Ică Calotă,  Loránd-Bálint Magyar 
și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.  
 Au participat ca invitați: 
 -domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Liliana Mincă, vicepreședinte  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorului; 
 -domnul  Cristian Ioan Duicu, director general  Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  
 -doamna Camelia Stuparu, director  Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
 -doamna Elena Filip șef serviciu, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
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 -domnul Gabriel Ecobici, consilier Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
 -domnul George Bădescu, director executiv  Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România; 
 -domnul Emanuel Pârvulescu, Asociația Marilor Rețele 
Comerciale din România;  
 -domnul Simon Suitner, Asociația SOMARO. 
   
 În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară  și servicii specifice și  Comisia pentru industrii și servicii 
și-au desfășurat lucrările în ședință comună, având pe ordinea de zi: 
dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri 
referitoare la circuitul alimentelor aflate aproape de expirarea datei 
limită de consum, stabilirea organelor abilitate pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi definirea 
operatorilor economici din sectorul agroalimentar potrivit 
Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranţei produselor alimentare.  Proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru industrii și 
servicii. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportori ai proiectului de lege mai sus 
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menționat  au fost desemnați domnii deputați Ioan Dîrzu și Csaba-
István Sebestyén. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii celor două comisii au  
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 6 abțineri), adoptarea 
proiectului de lege mai sus menționat cu amendamente admise redate 
în anexa  care face parte integrantă din  raportul comun. 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare și-
au desfășurat lucrările în ședință comună având pe ordinea de zi: 
dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate 
în scopuri științifice. 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că legea are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, 
cu modificările ulterioare, în vederea implementării corespunzătoare 
în legislaţia naţională a normelor europene din domeniu. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și a fost repartizat și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 
 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 
,în unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat  cu amendamente admise redate în anexa  care face parte 
integrantă din  raportul comun. 
 Ultimul proiect dezbătut, în conformitate cu prevederile art. 61 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și 
completările ulterioare, a fost proiectul de lege pentru modificarea 
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art. 9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. 
  Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că legea are 
ca obiect de reglementare modificarea alin.(2 1) al art.9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea facilitării închirierii 
şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. 
 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. 
 În urma dezbaterilor pe articole membrii comisiei au  hotărât 
,în unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege mai sus 
menționat  cu amendamente admise redate în anexa  care face parte 
integrantă din raportul comun. 
 
 Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 28 iunie 2018, 
având următoarea ordine de zi:  
 1. Studiu individual asupra Proiectului „Legea zootehniei” 
(raport: Plx 581/2014). 
 Au fost prezenţi 21 deputați, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei. Domnii deputați Florică Ică Calotă,  Loránd-Bálint Magyar 
și Adrian Claudiu Prisnel au fost absenți.   
   

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
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